ZAPISNIK
33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Slavuj" održane u Strmcu 19. lipnja 2020. godine
s početkom u 15,00 sati, Obrtnička 13.
Nazočni članovi Upravnog vijeća:
Vladimir Tuweg (Predsjednik Upravnog vijeća)
Ivana Juričić (predstavnik roditelja)
Monika Kuzmić Husak (predstavnik radnika)
Odsutni članovi Upravnog vijeća:
Stipo Ćorluka (član – predstavnik Grada)
Ivica Vojvodić (član - predstavnik Grada)
Ostali nazočni:
Gordana Supanc, ravnateljica
Zapisničar:
Sanela Krčelić, tajnica
Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika 32. sjednice Upravnog vijeća
2. Odlučivanje o žalbama na Rješenje o upisu djece u programe predškolskog odgoja i
obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.
3. Razno
Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je prisutne, te predložio dnevni red. Ravnateljica je
molila dopunu dnevnog reda kako slijedi:
Točka 3. Raspisivanje natječaja za radno mjesto spremačice, zamjena za rodiljni dopust radnice
Točka 4. Razno
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili izmjenu dnevnog reda, stoga novi predloženi
dnevni red glasi:
1. Verifikacija Zapisnika 32. sjednice Upravnog vijeća
2. Odlučivanje o žalbama na Rješenje o upisu djece u programe predškolskog odgoja i
obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.
3. Raspisivanje natječaja za radno mjesto spremačica, 1 izvršitelj na određeno puno radno
vrijeme, zamjena za rodiljni dopust
4. Razno
Ad. 1.
Zapisnik 32. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran.
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Ad. 2.
Tajnica Vrtića iznijela je Izvješće o žalbama na Rješenje o upisu djece u programe predškolskog
odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.
Izvješće se prilaže ovom Zapisniku.
U žalbenom roku od 23.05.2020.- 08.06.2020. zaprimljeno je:
11 ŽALBI – 9 neosnovane i 2 osnovane
14 MOLBI
Sve podnesene žalbe pravodobne su i od ovlaštenih osoba.
12 molbi je pravodobnih i od ovlaštenih osoba, dok su 2 molbe zaprimljene izvan roka.
Nije bilo pritužbi na zakonitost postupka upisa.
Upravno vijeće dobilo je na uvid sve žalbe i na osnovu pregledanih žalbi donijelo je Rješenja,
koja će biti biti poslana žaliteljima preporučenom pošiljkom u zakonskom roku.
O Zamolbama rješavalo je Povjerenstvo za upis djece.
Za iduće upise predloženo je da se formira poseban e-mail upisi@dvslavuj.hr koji će se koristiti
u periodu upisa za pedagošku godinu 2021./2022.
Ad. 3.
Ravnateljica je iskazala potrebu za raspisivanjem natječaja za:
-

Spremač/ica, 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za
rodiljni dopust

Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnateljice i jednoglasno donosi Odluku:
-

o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremač/ica, 1(jedan) izvršitelj/ica na
određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust
Ad. 4.

Ravnateljica je upoznala Upravno vijeće s radovima na PO Rakitje.
Dok se obavljaju postojeći radovi na Rakitju djeca su smještena u objekt u Strmcu, te su se
prema saznanjima roditeljima odlično prilagodila.
Što se tiče PO Jagnjić Dol, većina radova je završena.
Ravnateljica je upoznala Upravno vijeće s prihodima u vrtiću koji su znatno smanjeni, obzirom
da zbog situacije s korona virusom djeca nisu polazila vrtić s toga nije ni moglo biti uplata.
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Trenutno dugovanje roditelja iznosi 80.000,00 kn koje nije naplaćeno, a odnosi se na 3
neplaćene rate pa nadalje.
Slijedom navedenog Upravno vijeće jednoglasno donosi:
PRIJEDLOG
-

traži se od Osnivača (Grad Sv. Nedelja) da se dopuni Odluka Gradskog vijeća od
28.09.2015., KLASA: 021-05/15-01/06, URBROJ: 238-12-02/1-15-07 pod točkom 3.
olakšica:

•

smanjenje cijene vrtića za djecu s teškoćama u razvoju, (za postotak koji odredi Osnivač
ili za potpuno oslobođenje plaćanja vrtića).
smanjenje cijene vrtića za djecu za koju postoji preporuka Centra za socijalnu skrb
ukoliko se radi o slabijem imovinskom stanju roditelja (za postotak koji odredi Osnivač
ili za potpuno oslobođenje plaćanja vrtića).

•

Upravno vijeće jednoglasno donosi:
ODLUKU
1. Prema dužnicima ( korisnicima usluge Dječjeg vrtića „Slavuj“ ) koji imaju 3 neplaćene
redovne rate vrtića u iznosu 1.650,00 kn ili 3 redovne rate vrtića s olakšicama (25%)
pokrenut će se postupak ispisa djeteta pred Upravnim vijećem ukoliko se
roditelj/skrbnik ili drugi korisnik usluga ne pridržava odredbi Ugovora, sve sukladno čl.
27. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Slavuj“, od dana
06.03.2018., KLASA: 601-02/18-02/04, URBROJ: 238/27-72-07-18-1
2. Postojećim dužnicima sa zatečenim stanjem na 19. lipnja 2020, godine ukoliko ne
podmire dugovanje do 31.07.2020., pokrenut će se postupak ispisa djeteta pred
Upravnim vijećem ukoliko se roditelj/skrbnik ili drugi korisnik usluga ne pridržava
odredbi Ugovora., sve sukladno čl. 27. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa u
Dječji vrtić „Slavuj“, od dana 06.03.2018., KLASA: 601-02/18-02/04, URBROJ:
238/27-72-07-18-1
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Sjednica završava u 16,30 sati
KLASA: 601-05/20-01/05
URBROJ: 238/27-72-02-20-5
Strmec, 19. lipnja 2020. godine

Zapisničar
Sanela Krčelić

Predsjednik Upravnog vijeća
Vladimir Tuweg
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