ZAPISNIK
25. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Slavuj" održane u Strmcu 14. lipnja 2019. godine
s početkom u 9,00 sati, Obrtnička 13.
Nazočni članovi Upravnog vijeća:
Vladimir Tuweg (Predsjednik Upravnog vijeća)
Stipo Ćorluka (član – predstavnik Grada)
Ivica Vojvodić (član – predstavnik Grada)
Ivana Juričić (predstavnik roditelja)
Monika Kuzmić Husak (predstavnik radnika)
Ostali nazočni:
Gordana Supanc, ravnateljica
Ivančica Palinić, Voditeljica računovodstva
Zapisničar:
Sanela Krčelić, tajnica
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifikacija Zapisnika 24. sjednice
Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada ljeti
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
Donošenje Odluke o usvajanju I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti
Odlučivanje o žalbama na Rješenje o upisu djece u programe predškolskog odgoja i
obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.
7. Razno
Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je prisutne, te predložio dnevni red. Ravnateljica je
molila izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda da se točke 3. i 4. stave pod točke 2. i 3.,
obzirom da Voditeljica računovodstva ide na edukaciju, pa da izloži svoje točke što prije.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili izmjenu dnevnog reda, stoga novi predloženi
dnevni red glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifikacija Zapisnika 24. sjednice
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
Donošenje Odluke o usvajanju I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada ljeti
Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti
Odlučivanje o žalbama na Rješenje o upisu djece u programe predškolskog odgoja i
obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.
7. Razno
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Ad. 1.
Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran.
Ad. 2.
Voditeljica računovodstva Ivančica Palinić obrazložila je Odluku o raspodjeli rezultata za 2018.
godinu. Prisutnima su predočeni materijali.
Nakon kraćeg izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi:
- Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.
Ad. 3.
Voditeljica računovodstva Ivančica Palinić obrazložila je Odluku o usvajanju I. Izmjene i
dopune Plana nabave za 2019. godinu
Nakon kraćeg izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi:
- Odluku o usvajanju I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Ad. 4.
Ravnateljica je prisutnima iznijela Plan rada ljeti koji je usvojen na Odgojiteljskom vijeću
13.06.2019. godine.
Upravno vijeće jednoglasno donosi:
- Odluku o usvajanju Plana rada ljeti
Ad. 5.
Ravnateljica je prisutne obavijestila da se ide na proširenje djelatnosti Dječjeg vrtića „Slavuj“
na Jagnjić Dol, obzirom da je ostalo neupisano 140 djece. U suradnji s Osnivačem Gradom
Sv. Nedelja pokušalo se pronaći najbolje rješenje, prije nego se izgradi novi objekt u Rakitju
da se ipak jedan dio neupisane djece zbrine. S toga je pronađen prostor, Društveni dom u
Jagnjić Dolu koji bi se prenamijenio u vrtićke svrhe.
U Jagnjić Dolu oformile bi se dvije vrtićke skupine – mješovita jaslička, i mješovita vrtićka
skupina.
Upravno vijeće treba uputiti Prijedlog Osnivaču za proširenje djelatnosti, te nakon dobivene
Suglasnosti Osnivača ide se prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja za ishođenje Rješenja.
Od osoblja u Jagnjić Dolu radilo bi 5 odgojitelja (3 u jasličkoj skupini i 2 u mješovitoj
skupini), 1 spremačica, 1 pomoćna kuharica, domar ( Ž. Š. obavljao bi poslove domara za
Strmec i Jagnjić Dol)
Predsjednik Upravnog vijeća objasnio je da je bilo potrebno donijeti promtno rješenje da se čim
više djece upiše, a Jagnjić Dol se činio kao najadekvatnije mjesto s obzirom na okruženje.
Predsjednika Upravnog vijeća zanimalo je koliko bi se dodatno zaposlilo ljudi proširenjem
djelatnosti na Jagnjić Dol?
Ravnateljica: „ 3-4 odgojitelja, 1 osoba iz redova tehničkog osoblja. S gđom B.D. su predviđena
sredstva rebalansom za 5 odgojitelja i 2 osobe tehničkog osoblja.“
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Predsjednik Upravnog vijeća: „Trebamo li mijenjati Pravilnike?“
Ravnateljica: „ U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Slavuj“ mijenjat će se
samo broj izvršitelja.“
Vijećnika Ivicu Vojvodić zanimalo je da li su dogovoreni građevinski radovi za Jagnjić Dol,
obzirom da će sigurno biti upita zašto se preuređuje Društveni dom. Smatra da se ovaj objekt
treba zadržati sa stalno i da bi na Gradskom vijeću trebalo podržati prijedlog da se zadrži kao
PO Dječjeg vrtića „Slavuj“.
Predsjednika Upravnog vijeća zanimalo je koliko bi se djece prema rang listi upisalo u Jagnjić
Dol ?
Ravnateljica: „ do 45- djece, 18 djece u jasličku mješovitu skupinu, 25 djece u vrtićku
mješovitu.“
Predsjednik Upravnog vijeća istaknuo je da je s Osnivačem sve dogovoreno za Jagnjić Dol. Što
se tiče zaprašivanja komaraca oko objekta u Jagnjić Dolu , zaprašivanje se treba dogovoriti da
bude s biorazgradivim oprašivanjem kako ne bi naštetilo nikom.
Upravno vijeće jednoglasno donosi:
- Prijedlog o proširenju djelatnosti na PO Jagnjić Dol
Ad. 6.
Tajnica Vrtića iznijela je Izvješće o žalbama na Rješenje o upisu djece u programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.
Izvješće se prilaže ovom Zapisniku.
U žalbenom roku od 18.05.2019.- 03.06.2019. zaprimljeno je:
12 ŽALBI – NEOSNOVANE
2 MOLBE – NEOSNOVANE
Sve podnesene žalbe i molbe su pravodobne i od ovlaštenih osoba.
Nije bilo pritužbi na zakonitost postupka upisa ili propusta u provođenju upisa, kao niti
utvrđenog pogrešnog činjeničnog stanja.
Upravno vijeće dobilo je na uvid sve žalbe i na osnovu pregledanih žalbi donijelo je Rješenja,
te će ista biti poslana žaliteljima preporučenom pošiljkom u zakonskom roku.
O Zamolbama rješavalo je Povjerenstvo za upis djece.
Ad. 7.
Ad. 7.1.
Prisutne je ravnateljica obavijestila da je prošao projekt Erasmus +, te smo dobili obavijest o
dodjeli financijske potpore i dokumentaciji koju trebamo dostaviti. Prema ovom projektu,
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kolegice će posjetiti Njemačku, Maltu, Island, Italiju te prenijeti svoja znanja i iskustva i
upoznati se sa tamošnjim sustavom predškolskog obrazovanja.
Ad. 7.2.
Ravnateljica je uputila Upravnom vijeću molbu da se proširi jasličko dvorište u centralnom
objektu u Strmcu na parkiralište iza Vrtića koji se nalazi u vlasništvu Osnivača. Obzirom da
se na parking više ne pakiraju djelatnici LUSH-a, nama bi bilo od iznimne koristi proširenje
jasličkog dvorišta.
Upravno vijeće jednoglasno donosi:
- Prijedlog o proširenju jasličkog dvorišta centralnog objekta Dječjeg vrtića „Slavuj“ na
adresi Obrtnička 13, Strmec
Ad. 7.3.
Obzirom na raslinje iz Hoto naselja koje raste prema van na cestu kojom se dolazi u Vrtić,
ravnateljica će razgovarati sa Svenkomom ukoliko je u njihovoj nadležnosti održavanje tog
raslinja.
Ad. 7.4.
Predsjednik Upravnog vijeća obavijestio je da je ravnatelj OŠ Vladimir Deščak, potpisao za
zemljište u svrhu gradnje objekta Vrtića PO Rakitje s toga se početak radova očekuje u 9
mjesecu, završetak I. faze u 4 mj/2020 i II. faze u 9 mj/2020.
Tijekom opremanja novog objekta promijenila bi se sva igrala i na postojećem starom objektu
u Rakitju. Bilo bi dobro da se za iduću Tematsku sjednicu s Osnivačem pripreme pitanja
vezana za vizuru Vrtića.
Ravnateljica je istaknula da i pješčanici Vrtića moraju imati dotok sunčeve svjetlosti , moraju
biti otkriveni, stoga se predlaže idejno rješenje za sva tri objekta pješčanika kako bi se mogli
novi pješčanici postaviti.
Sjednica završava u 10,00 sati.
KLASA: 601-05/19-01/01
URBROJ: 238/27-72-02-19-7
Strmec, 14. lipnja 2019. godine
Zapisničar:
Sanela Krčelić

Predsjednik Upravnog vijeća
Vladimir Tuweg
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