REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 601-02/21-05/19
URBROJ: 251-560-04-21-01
Zagreb, 4.5.2021.

Z A P I S N I K - PROČIŠĆENI
s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 4.5.2021. u
prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Sayon
Bangoura, Tatjana Brozić Perić, Slavko Pralas
NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Jelena Rebac Gajer
OSTALE NAZOČNE OSOBE:
− Sanja Hukavec, ravnateljica
− I.M., tajnik
Predsjednica je otvorila 20. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da su
nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan
potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje.
Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne 19. sjednice Upravnog vijeća od 30.3.2021.
2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća
3. Donošenje Plana upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog
odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.
4. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na određeno vrijeme do rješavanja
radnopravnog statusa T.P. kod koje po ocjeni Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje postoji djelomičan gubitak radne sposobnosti pa ne može obavljati
poslove odgojitelja
5. Donošenje odluke o izboru spremačice na određeno vrijeme do povratka na rad
A.R.
6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja za
posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno vrijeme do
31.8.2021.
7. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
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Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda.

AD1

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 19. sjednice
Upravnog vijeća od 30.3.2021.

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
4.5.2021. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD3

Ravnateljica je usmeno izložila Plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. koji je
predočen članovima Upravnog vijeća. Predlaže Upravnom vijeću donošenje Plana
kao u tekstu prijedloga. Ravnateljica je ranije donijela Odluku o ponudi posebnih
programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2021./2022., KLASA: 60102/21-01/92, URBROJ: 251-560-01-21-01, od 4.5.2021., koja se daje na znanje
članovima Upravnog vijeća.
Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Plana upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog
odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. koji je prilog ovom
Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD4

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na
određeno vrijeme do rješavanja radnopravnog statusa T.P. kod koje po ocjeni
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje postoji djelomičan gubitak radne
sposobnosti pa ne može obavljati poslove odgojitelja koji je trajao od 9.4.2021. do
19.4.2021. Zaprimili smo 5 prijava kandidata od kojih 3 kandidata zadovoljavaju
formalne uvjete natječaja (Z.I., M.M., P.B.) a dva kandidata ne (V.H.M., E.P.).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
P.B., VSS, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz Velike Gorice,
izabire se za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do rješavanja
radnopravnog statusa T.P. kod koje po ocjeni Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje postoji djelomičan gubitak radne sposobnosti pa ne može obavljati
poslove odgojitelja.
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AD5

Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o natječaju za spremačicu na
određeno vrijeme do povratka na rad A.R. koji je trajao od 9.4.2021. do 19.4.2021.
Zaprimili smo 9 prijava kandidata od kojih 4 kandidata zadovoljava formalne uvjete
natječaja (D.B., S.D., A.Š., G.G.) a 5 kandidata ne (E.T., N.A., A.Č., A.I., J.P.).
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
A.Š., SSS, prodavač iz Zagreba, izabire se za radno mjesto spremačice na određeno
vrijeme do povratka na rad A.R.

AD6

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Radnica P.B. u radnom je odnosu na
određeno vrijeme zbog upražnjenog radnog mjesta odgojitelja u posebnoj skupini
djece s višestrukim teškoćama, koji radni odnos traje do 31.8.2021. Kako je u točki
4. ovog dnevnog reda odlučeno da je P.B. izabrana za radno mjesto odgojitelja na
određeno vrijeme do rješavanja radnopravnog statusa T.P. kod koje po ocjeni
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje postoji djelomičan gubitak radne
sposobnosti pa ne može obavljati poslove odgojitelja, to je njezino dosadašnje radno
mjesto postalo upraženjeno, stoga je potrebno donijeti odluku o raspisivanju
natječaja za radno mjesto odgojitelja za posebnu skupinu za djecu s višestrukim
teškoćama na određeno vrijeme do 31.8.2021.
Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
odgojitelja za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno
vrijeme do 31.8.2021.

AD7

Nisu se rješavala pitanja pod razno.

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.00 sati.

Zapisnik sastavio:
TAJNIK

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

I..M., v.r.

Renata Marinković Krvavica, v.r.
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