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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

KLASA: 601-02/21-05/29 

URBROJ: 251-560-04-21-02 

Zagreb, 29.9.2021. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 29.9.2021. 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, Jelena Rebac Gajer 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: - 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

 

 

Predsjednica je otvorila 24. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da je 

nazočno svih pet članova Upravnog vijeća te da se može pravovaljano odlučivati. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 23. sjednice Upravnog vijeća od 30.8.2021. 

2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. 

3. Donošenje Kurikuluma za pedagošku godinu 2021./2022. 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na 

neodređeno vrijeme 

5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja 

pripravnika na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika 

za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2022. - dva izvršitelja 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja za 

posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno vrijeme do 

31.8.2022. 

8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnika za njegu 

i skrb djece koji radi u posebnoj skupini za djecu s višestrukim teškoćama na 

određeno vrijeme do 31.8.2022. 
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9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto domara ložača na 

neodređeno vrijeme 

10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na 

određeno vrijeme do povratka na rad M.K. 

11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto rehabilitatora za 

posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno vrijeme do 

31.8.2022. 

12. Zahtjev roditelja N.O. za oslobađanje od plaćanja cijene posebnog programa 

… u pedagoškoj godini 2021./2022. za dijete T.Š. 

13. Zahtjev roditelja B.H.J. za umanjenje cijene posebnog programa … u 

pedagoškoj godini 2021./2022. za dijete E.J. 

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 23. sjednice 

Upravnog vijeća od 30.8.2021. 

 

 

AD2 Ravnateljica je usmeno izložila Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 

2021./2022., ranije dostavljen članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Godišnji plan i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

 

AD3 

 

Ravnateljica je usmeno predstavila Kurikulum za pedagošku godinu 2021./2022., 

ranije dostavljen članovima Upravnog vijeća putem elektroničke pošte. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Kurikulum za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

 

AD4 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici M.I. sporazumno je prestao 

radni odnos dana 31.8.2021. zbog odlaska u mirovinu. Slijedom navedenog, a s 

obzirom da je jedno radno mjesto odgojitelja od 1.9.2021. trajno upražnjeno, 

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 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 
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odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD5 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Zbog velikog broja integrirane djece s 

višestrukim teškoćama u pedagoškoj godini 2021./2022. povećan je opseg poslova u 

odgojnim skupinama u kojima ona borave. Slijedom navedenog, zbog osiguranja 

kontinuiteta rada s navedenom djecom, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju 

natječaja za radno mjesto odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

odgojitelja pripravnika na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

 

 

AD6 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Zbog velikog broja integrirane djece s 

višestrukim teškoćama u pedagoškoj godini 2021./2022. povećan je opseg poslova u 

odgojnim skupinama u kojima ona borave. Slijedom navedenog, zbog osiguranja 

kontinuiteta rada s navedenom djecom, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju 

natječaja za dva radna mjesta pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno 

vrijeme do 31.8.2022. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno vrijeme do 31.8.2022. - dva 

izvršitelja. 

 

 

AD7 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. U pedagoškoj godini 2021./2022., od 

1.9.2021., nastavlja s radom jedna posebna skupina za djecu s višestrukim teškoćama 

za koju je potreban je nastavak rada jednog odgojitelja, rehabilitatora i pomoćnika za 

njegu i skrb djece koji radi u posebnoj skupini za djecu s teškoćama u razvoju te je u 

skladu s time potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

odgojitelja za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno 

vrijeme do 31.8.2022. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

odgojitelja za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno 

vrijeme do 31.8.2022. 

 

 

AD8 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje kao i pod 7). Slijedom navedenog, potrebno 
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je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnika za njegu i skrb 

djece koji radi u posebnoj skupini za djecu s višestrukim teškoćama na određeno 

vrijeme do 31.8.2022. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

pomoćnika za njegu i skrb djece koji radi u posebnoj skupini za djecu s višestrukim 

teškoćama na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

 

 

AD9 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Domaru ložaču D.S. dana 1.10.2021. prestaje 

radni odnos zbog odlaska u mirovinu. Slijedom navedenog, a s obzirom da je jedno 

radno mjesto domara ložača od 2.10.2021. trajno upražnjeno, potrebno je donijeti 

odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto domara ložača na neodređeno 

vrijeme. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto domara 

ložača na neodređeno vrijeme. 

 

 

AD10 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljica M.K., koja radi u područnom 

objektu u skupini posebnog programa…, nalazi se na bolovanju od 12.7.2021., 

očekivano u duljem trajanju zbog ... Radi specifičnosti provedbe programa potrebno 

je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno 

vrijeme do povratka na rad M.K. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad M.K. 

 

 

AD11 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje kao i pod 7). Slijedom navedenog, potrebno 

je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto rehabilitatora za posebnu 

skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno vrijeme do 31.8.2022. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto 

rehabilitatora za posebnu skupinu za djecu s višestrukim teškoćama na određeno 
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vrijeme do 31.8.2022. 

 

 

AD12 Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu majke N.O., …, …, koja ga je 

podnijela Upravnom vijeću dana 13.9.2021., kojim traži oslobađanje od plaćanja 

cijene posebnog programa … u iznosu od 400,00 kuna u pedagoškoj godini 

2021./2022. za dijete T.Š. Dijete od 15.2.2021. pohađa … posebni program … u 

skupini …, …. Kao razlog za oslobađanje od plaćanja podnositelj zahtjeva u bitnome 

navodi …. 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Prihvaća se zahtjev majke majke N.O., …, …,, za oslobađanje od plaćanja cijene 

posebnog programa … u iznosu od 400,00 kuna u pedagoškoj godini 2021./2022. za 

dijete T.Š., po diskrecijskom pravu, radi…, 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 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 

34/20, 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 30.6.2022. s obzirom da se odnosni zahtjev može podnijeti samo za 

pojedinu pedagošku godinu, a u tekućoj pedagoškoj godini 2021./2022. na koju se 

zahtjev odnosi, koja traje od 1.9.2021. do 31.8.2022., posebni program se ne 

naplaćuje u mjesecu srpnju i kolovozu 2022. (Odluka čini sastavni dio ovoga 

zapisnika.) 

 

 

AD13 Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu majke B.H.J., …, …, koja ga je 

podnijela Upravnom vijeću dana 23.9.2021., kojim traži umanjenje cijene posebnog 

programa … za 200,00 kuna u pedagoškoj godini 2021./2022. za dijete E.J. Puna 

cijena navedenog programa iznosi 400,00 kuna. Kao razlog za umanjenje cijene 

posebnog programa za 200,00 kuna podnositelj zahtjeva u bitnome navodi ... 

Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odbija se zahtjev majke B.H.J., …, …, za umanjenje cijene posebnog programa … 

za 200,00 kuna u pedagoškoj godini 2021./2022. za dijete E.J., po diskrecijskom 

pravu, 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 2021. 

(Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 34/20, 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. 

Odluka Upravnog vijeća je konačna. U provedenom postupku je utvrđeno …. 
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Slijedom navedenog, kako je u točki III. Odluke Upravnog vijeća od 30.8.2021., 

KLASA: 601-02/21-05/25, URBROJ: 251-560-04-21-01, na koju je Gradski ured za 

obrazovanje dao suglasnost od 9.9.2021., KLASA: 601-02/21-001/352, URBROJ: 

251-10-13-21-3, određeno da cijena dodatnog sudjelovanja roditelja u ostvarivanju 

(posebnog) Programa iznosi 400,00 kuna mjesečno po djetetu, osim za mjesece 

srpanj i kolovoz kada se Program ne održava, to je odlučeno kao u izreci. (Odluka 

čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD14 Nisu se rješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

 

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. 

 


