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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/22-05/13 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 7.7.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 7.7.2022. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Jelena 

Rebac Gajer, Gordana Paić, Jasna Tucak 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:  Marija Olujić 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

 

 

Predsjednica je otvorila 8. 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 7. sjednice Upravnog vijeća od 9.6.2022. 

2. Izvješće o upisima za pedagošku godinu 2022./2023. 

3. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnatelju za izdavanje narudžbenice za izradu  

    projektne dokumentacije za sanaciju potpornog zida objekta Nova Ves 16,  

    sukladno odobrenju Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade 

4. 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 7. sjednice Upravnog 

vijeća od 9.6.2022. 
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AD2 

 

Ravnateljica je podnijela izvješće o upisima za pedagošku godinu 2022./2023. Na 

prijedlog člana Upravnog vijeća Gordane Paić, predsjednica Upravnog vijeća u 

dijelu izvješća ravnateljice o upisima koji se tiče rezultata upisa otvara raspravu i 

daje riječ članici Gordani Paić. Gordana Paić postavlja upit je li se i za koliko 

povisila upisna kvota iznad Državnog pedagoškog standarda (DPS-a), koliko je žalbi 

upućeno Upravnom vijeću vrtića i da li su zadovoljeni kriteriji iz dopisa 

gradonačelnika. Za riječ se javlja ravnateljica i predsjednica Upravnog vijeća joj ju 

daje. Ravnateljica pojašnjava dopis gradonačelnika KLASA: 601-01/22-01/72, 

URBROJ: 251-02-01-22-1 od 23.6.2022. da se od predškolskih ustanova očekuje da 

broj upisane djece dosegne ukupno 7.068 djece, što je po riječima ravnateljice vrlo 

nedefinirano ali očigledno ukazuje na očekivanja upisa djece iznad DPS-a. Upis 

djece provodio se prema planu upisa što ga za svaku pedagošku godinu, sukladno 

članku 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u 

Dječjem vrtiću "Različak" (u daljnjem tekstu: Pravilnik), donosi Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića, uz suglasnost gradskog ureda nadležnog za obrazovanje. U skladu s 

propisima, Plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja 

i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. (u daljnjem tekstu: Plan upisa), 

KLASA: 601-02/22-01/49, URBROJ: 251-560-01-22-01, od 27.4.2022., Upravno 

vijeće je donijelo na 5. sjednici održanoj dana 27.4.2022. Nadalje, Ravnateljica je 

navela da je zbog nemogućnosti ispisa već polazeće djece u dječji vrtić na jednom od 

objekata broj djece u pojedinim skupinama ionako veći. Osim toga, planira se upisati 

i premladu djecu koja tijekom jeseni navršavaju godinu dana, a čiji roditelji ostvaruju 

prednost pri upisu što ujedno znači da će i broj djece u jasličkim skupinama biti 

iznad DPS-a. Navodi da je pristigla jedna žalba koja je naknadno povučena jer dijete 

temeljem dobi ne ostvaruje pravo na upis (premlado). 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće ravnateljice o rezultatima upisa u pedagošku godinu 2022./2023.  

(materijali koji su poslani Upravnom vijeću o rezultatima upisa nalaze se u prilogu 

ovog zapisnika. 

 

 

AD3 Ravnateljica je usmeno izložila potrebu donošenja Odluke o ovlaštenju ravnatelju za 

izdavanje Narudžbenice za izradu projektne dokumentacije za sanaciju potpornog 

zida objekta Nova Ves koji je jako oštećen u potresu, a sukladno odobrenju 

Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade koji je predočen članovima Upravnog 

vijeća i predlaže Upravnom vijeću donošenje Odluke kao u tekstu prijedloga. 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

o davanju Ovlaštenja ravnatelju koji je prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

 

AD4 Nisu se rješavala pitanja pod točkom razno. 
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S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.30 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

RAVNATELJICA 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

 

Sanja Hukavec, v.r. Renata Marinković Krvavica, v.r. 

 


