REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 601-02/21-05/07
URBROJ: 251-560-04-21-01
Zagreb, 15.3.2021.

Z A P I S N I K - PROČIŠĆENI
s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 15.3.2021. u
prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Sayon Bangoura, Tatjana Brozić Perić,
Slavko Pralas, Jelena Rebac Gajer
NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica
OSTALE NAZOČNE OSOBE:
− Sanja Hukavec, ravnateljica
− I.M., tajnik
Na temelju pisane punomoći… …(p)redsjedavajući član Upravnog vijeća Slavko Pralas je
otvorio 18. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravio nazočne i utvrdio da su nazočna četiri člana
Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan potreban broj članova za
pravovaljano odlučivanje.
Predsjedavajući član Upravnog vijeća Slavko Pralas predložio je sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne 17. sjednice Upravnog vijeća od 27.1.2021.
2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća
3. Donošenje odluke o provedbi Posebnog programa ranog učenja njemačkog
jezika za djecu predškolske dobi
4. Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
5. Zahtjev roditelja N.O. za oslobađanje od plaćanja posebnog programa ___ do
30.6.2021. za dijete T.Š.
6. Zahtjev roditelja M.H.P. za oslobađanje od plaćanja posebnog programa ___ do
30.6.2021. za dijete F.P.
7. Zahtjev roditelja T.R. za oslobađanje od plaćanja posebnog programa ___ do
30.6.2021. za dijete A.P.
8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na
neodređeno vrijeme, koje radno mjesto je upražnjeno sporazumnim prestankom
radnog odnosa s I.V.
1

9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika
za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2021.
10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika
za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do povratka na rad P.R.
11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja ___ za radno mjesto spremačice na
određeno vrijeme do povratka na rad A.R.
12. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s domarom
ložačem D.S. zbog odlaska u mirovinu
13. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa s odgojiteljicom
M.I. zbog odlaska u mirovinu
14. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda.

AD1

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 17. sjednice
Upravnog vijeća od 27.1.2021.

AD2

Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća.
Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od
15.3.2021. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD3

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Dana 11.2.2021. Ministarstvo znanosti i
obrazovanja vrtiću je izdalo novu suglasnost za provođenje Posebnog programa
ranog učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi, KLASA: 601-02/2003/00590, URBROJ: 533-05-21-0008. S obzirom na novu suglasnost i činjenicu da
se u pedagoškoj godini 2020./2021. već provodi cjelodnevni Posebni program ranog
učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi, Upravno vijeće bi trebalo
donijeti novu odluku o provođenju Posebnog programa kojom će zamijeniti staru
odluku od 31.8.2020., KLASA: 601-02/20-05/26, URBROJ: 251-560-04-20-01.
Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
U pedagoškoj godini 2020./2021. provodit će se cjelodnevni Posebni program ranog
učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi (u daljnjem tekstu: Program),
prema pribavljenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11.2.2021.,
KLASA: 601-02/20-03/00590, URBROJ: 533-05-21-0008. Program u trajanju od 10
sati dnevno provodit će se tijekom 5 radnih dana u tjednu u jednoj odgojno
obrazovnoj skupini sa ukupno 20 djece. Program će provoditi dva odgojitelja koji
ispunjavaju propisane uvjete za provođenje Programa. Cijena dodatnog sudjelovanja
roditelja u ostvarivanja Programa iznosi od 400,00 kuna mjesečno po djetetu, osim
za mjesece srpanj i kolovoz kada se Program ne održava. Za drugo dijete koje polazi
Program roditelji odnosno skrbnici će plaćati 75% pune cijene a za treće dijete su
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oslobođeni plaćanja. Za kalendarski mjesec u kojem dijete boravi do pet dana, a
izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelji odnosno skrbnici će
plaćati 40% od punog odnosno (za drugo dijete) umanjenog iznosa sudjelovanja u
cijeni Programa. Za kalendarski mjesec u kojem Dječji vrtić zbog objektivnih
razloga nije u mogućnosti pružiti usluge Programa u punom trajanju, izvršit će se
korekcija cijene za navedeni mjesec. Ova se odluka dostavlja na suglasnost Gradu
Zagrebu, Gradskom uredu za obrazovanje. Odluka je prilog ovom Zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

AD4

Tajnik daje uvodno obrazloženje. Novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
(Narodne novine, broj 61/18, 98/19) u članku 6. propisuje da je vrtić kao tijelo javne
vlasti dužan utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnog
gradiva u digitalnom obliku i osigurati provedbu arhivskog gradiva koje je u
fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik. Dalje u članku 52. stavak 2. Zakona
određeno je da je vrtić kao tijelo javne vlasti dužan opće akte, kojima se uređuju
pitanja od značenja za upravljanje javnim dokumentarnim i arhivskim gradivom, a
kod nas se to odnosi na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva od 24.4.2012.,
uskladiti s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima u roku od 90 dana od
stupanja na snagu Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva
(Narodne novine, broj 105/20). Članak 5. stavak 1. Pravilnika o upravljanju
dokumentarnim gradivom izvan arhiva obvezuje vrtić da donese opći akt pod
nazivom Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom, koji opći akt će zamijeniti
stari vrtićki Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva, a kojim općim aktom će se
uređivati sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja,
izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva,
infrastruktura informacijskog sustava, njegovo upravljanje, vanjske usluge, i s njima
upoznati zaposlenike koji sudjeluju u obradi gradiva.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Donose se Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom.

AD5

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja N.O., ___, ___, koji ga je
podnio Upravnom vijeću dana 18.2.2021., kojim traži oslobađanje od plaćanja
posebnog programa ___ u iznosu od 400,00 kuna do 30.6.2021. za dijete T.Š. Dijete
od 15.2.2021. pohađa cjelodnevni posebni program ___ u skupini ___, ___ objekt
Dječjeg vrtića ___. Kao razlog za oslobađanje od plaćanja podnositelj zahtjeva u
bitnome navodi da je da je zbog nesmetanog odvijanja građevinskih radova uz i na
___ objektu ___ dijete privremeno premješteno iz navedenog ___ u ___ objekt ___,
u skupinu ___, od 15.2.2021., uz napomenu da je od više opcija za premještaj
odabrana ova koja najviše odgovara potrebama djeteta.
Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se zahtjev roditelja N.O., ___, ___, za oslobađanje od plaćanja posebnog
programa ___ u iznosu od 400,00 kuna do 30.6.2021. za dijete T.Š., po
diskrecijskom pravu, radi nužnih radova u matičnom objektu djeteta i odabira
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skupine koja najviše odgovara potrebama djeteta, na temelju kriterija za sudjelovanje
roditelja u cijeni programa gradskih i predškolskih ustanova iz točke 3.2.4. Programa
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj
24/19, 11/20, 14/20, 1/21) kojom je definirano da sukladno trajanju i specifičnim
uvjetima ostvarivanja programa visinu dodatne uplate roditelja za posebne
cjelodnevne, poludnevne i kraće programe odgojno-zdravstvene i druge verificirane
programe, eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju upravna
vijeća predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje.
Oslobađanje vrijedi do 30.6.2021. s obzirom da se odnosni zahtjev može podnijeti
samo za pojedinu pedagošku godinu, a u tekućoj pedagoškoj godini 2020./2021. na
koju se zahtjev odnosi, koja traje od 1.9.2020. do 31.8.2021., posebni program se ne
naplaćuje u mjesecu srpnju i kolovozu 2021. (Odluka čini sastavni dio ovoga
zapisnika.)

AD6

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja M.H.P., ___, ___, koji ga
je podnio Upravnom vijeću dana 18.2.2021., kojim traži oslobađanje od plaćanja
posebnog programa ___ u iznosu od 400,00 kuna do 30.6.2021. za dijete F.P.. Dijete
od 15.2.2021. pohađa cjelodnevni posebni program ___ u skupini ___, ___ objekt
Dječjeg vrtića ___. Kao razlog za oslobađanje od plaćanja podnositelj zahtjeva u
bitnome navodi da je zbog nesmetanog odvijanja građevinskih radova uz i na ___
objektu ___ dijete privremeno premješteno iz navedenog ___ u ___ objekt ___, u
skupinu ___, od 15.2.2021., uz napomenu da je od više opcija za premještaj
odabrana ova koja po ___ i ___ najviše odgovara potrebama djeteta.
Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se zahtjev roditelja M.H.P., ___, ___, za oslobađanje od plaćanja posebnog
programa ___ u iznosu od 400,00 kuna do 30.6.2021. za dijete F.P., po
diskrecijskom pravu, radi nužnih radova u matičnom objektu djeteta i odabira
skupine koja po ___ i ___ najviše odgovara potrebama djeteta, na temelju kriterija za
sudjelovanje roditelja u cijeni programa gradskih i predškolskih ustanova iz točke
3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba,
broj 24/19, 11/20, 14/20, 1/21) kojom je definirano da sukladno trajanju i
specifičnim uvjetima ostvarivanja programa visinu dodatne uplate roditelja za
posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe odgojno-zdravstvene i druge
verificirane programe, eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju
upravna vijeća predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje.
Oslobađanje vrijedi do 30.6.2021. s obzirom da se odnosni zahtjev može podnijeti
samo za pojedinu pedagošku godinu, a u tekućoj pedagoškoj godini 2020./2021. na
koju se zahtjev odnosi, koja traje od 1.9.2020. do 31.8.2021., posebni program se ne
naplaćuje u mjesecu srpnju i kolovozu 2021. (Odluka čini sastavni dio ovoga
zapisnika.)

AD7

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja T.R., ___, ___, koji ga je
podnio Upravnom vijeću dana 18.2.2021., kojim traži oslobađanje od plaćanja
posebnog programa ___ u iznosu od 400,00 kuna do 30.6.2021. za dijete A.P. Dijete
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od 15.2.2021. pohađa cjelodnevni posebni program ___ u skupini ___, ___ objekt
Dječjeg vrtića ___. Kao razlog za oslobađanje od plaćanja podnositelj zahtjeva u
bitnome navodi da je zbog nesmetanog odvijanja građevinskih radova uz i na ___
objektu ___ dijete privremeno premješteno iz navedenog matičnog u ___ objekt ___,
u skupinu ___, od 15.2.2021., uz napomenu da je od više opcija za premještaj
odabrana ova koja po ___ i ___ najviše odgovara potrebama djeteta.
Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se zahtjev roditelja T.R., ___, ___, za oslobađanje od plaćanja posebnog
programa ___ u iznosu od 400,00 kuna do 30.6.2021. za dijete A.P., po
diskrecijskom pravu, radi nužnih radova u matičnom objektu djeteta i odabira
skupine koja po ___ i ___ najviše odgovara potrebama djeteta, na temelju kriterija za
sudjelovanje roditelja u cijeni programa gradskih i predškolskih ustanova iz točke
3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba,
broj 24/19, 11/20, 14/20, 1/21) kojom je definirano da sukladno trajanju i
specifičnim uvjetima ostvarivanja programa visinu dodatne uplate roditelja za
posebne cjelodnevne, poludnevne i kraće programe odgojno-zdravstvene i druge
verificirane programe, eventualne olakšice i namjenu uplaćenih sredstava utvrđuju
upravna vijeća predškolskih ustanova, uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje.
Oslobađanje vrijedi do 30.6.2021. s obzirom da se odnosni zahtjev može podnijeti
samo za pojedinu pedagošku godinu, a u tekućoj pedagoškoj godini 2020./2021. na
koju se zahtjev odnosi, koja traje od 1.9.2020. do 31.8.2021., posebni program se ne
naplaćuje u mjesecu srpnju i kolovozu 2021. (Odluka čini sastavni dio ovoga
zapisnika.)

AD8

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica I.V. podnijela je zahtjev za
sporazumni prestanak ugovora o radu zbog ___ te je s radnicom sklopljen sporazum
o prestanku radnog odnosa s danom 28.2.2021. Zbog trajne upražnjenosti radnog
mjesta od 1.3.2021. potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno
mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
odgojitelja na neodređeno vrijeme.

AD9

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici J.S., koja je radila kao treći
odgojitelj, dana 17.2.2021. sporazumno je prestao radni odnos zbog odlaska u
mirovinu. Zbog osiguranja kontinuiteta obavljanja poslova potrebno je donijeti
odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i
pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2021., za kojim radnim mjestom postoji potreba
umjesto jednog radnog mjesta odgojitelja u skupini s djecom s teškoćama u razvoju
koje je upražnjeno odlaskom odgojiteljice J.S. u mirovinu.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
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sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto za radno
mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2021.

AD10

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. P.R., koji radi kao pomoćni radnik za njegu,
skrb i pratnju, nalazi se na bolovanju od ___ Zbog osiguranja kontinuiteta poslova i
podrške djeci s teškoćama u razvoju u trajanju od 8 sati dnevno, to je potrebno
donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu,
skrb i pratnju na određeno vrijeme do povratka na rad P.R.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do povratka na rad
P.R.

AD11

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Spremačica A.R. otvorila je bolovanje u
duljem trajanju od 9.3.2021. zbog ___. Zbog nužnosti nastavka provođenja strogih
epidemioloških mjera i s njima povezane zabrane preraspodjele postojećih
spremačica potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja ___ za radno mjesto
spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad A.R.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj ___ za radno mjesto
spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad A.R.

AD12

Radnik D.S., zaposlen na radnom mjestu domara ložača, podnio je Upravnom vijeću
dana 16.2.2021. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 1.10.2021.
zbog odlaska u mirovinu.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odobrava se da se s radnikom D.S. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu
zbog odlaska u mirovinu dana 1.10.2021.

AD13

Radnica M.I., zaposlena na radnom mjestu odgojitelja, podnijela je Upravnom vijeću
dana 16.2.2021. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 31.8.2021.
zbog odlaska u mirovinu.
Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
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ODLUKU
Odobrava se da se s radnicom M.I. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu zbog
odlaska u mirovinu dana 31.8.2021.

AD14

Pod razno članovi Upravnog vijeća traže da im se isplati naknada ___

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.30 sati.

Zapisnik sastavio:
TAJNIK

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

I.M., v.r.

Renata Marinković Krvavica, v.r.
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