ZAPISNIK
sa 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana
08.01.2016. godine u prostorijama Vrtića s početkom u 17.30 h.
PRISUTNI:

Članovi Upravnog vijeća: Tajana Broz, Brankica Krsnik, Suzna Petrak
Ravnateljica: Gordana Krizmanić
Zapisničarka: Lidija Žučko

Predsjednica UV-a lijepo je pozdravila sve nazočne te predložila sljedeći

Dnevn i

red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o izboru spremačice po natječaju objavljenom 22.12.2015. godine
3. Donošenje odluke o izboru stručnog suradnika po natječaju objavljenom
22.12.2015. godine
4. Donošenje odluke o izboru domara/ložača centralnog grijanja po natječaju
objavljenom 22.12.2015. godine
5. Donošenje prijedloga ekonomske cijene programa Vrtića za 2016. godinu
6. Razno (prijevoz na rad i s rada)
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama.
Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća
Nitko nije imao primjedbe na Zapisnik te je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Donošenje odluke o izboru spremačice po natječaju objavljenom 22.12.2015.
godine
Svim članovima Upravnog vijeća dostavljen je popis prijavljenih kandidata sa napomenama
ravnateljice koji se nalazi i u prilogu ovog zapisnika. Na natječaj se prijavilo 10 kandidatkinja
od čega tri sa nepotpunom dokumentacijom. Od preostalih sedam kandidatkinja ravnateljica
je predložila da se razmotre zamolbe Nadice Šurbek (već radi na zamjeni u Vrtiću), Ksenije
Vešligaj (po struci kuharica što je prednost kod organiziranja zamjena za GO ili bolovanje) i
Božice Horvat (samohrana majka koja je radila preko javnih radova u Crvenom Križu
Pregrada). Posebno je napomenula da je svakako određen probni rad u trajanju od tri mjeseca
te ukoliko izabrana kandidatkinja ne zadovolji u tom periodu, može joj se otkazati ugovor.

Gđa Krsnik se prva javila za riječ te napomenula da govori u ime svih odgajateljica koje su
Nadicu Šurbek ocijenile kao radišnu i tihu radnicu koja svoj posao obavlja korektno i uvijek
je spremna pomoći.
Ravnateljica je rekla da se slaže sa gđom Krsnik, ali kao ravnateljica također razmatra
mogućnost zapošljavanja radnice koja je po struci kuharica te u slučaju potrebe može raditi
kao zamjena na poslovima kuharice.
Gđa Broz je istaknula kako smatra da treba dati prioritet ljudima koji su već radili u Vrtiću i
dokazali se kao dobri radnici te predlaže da se na mjesto spremačice primi Nadica Šurbek.
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća su se složili sa prijedlogom predsjednice te jednoglasno
donijeli Odluku da se na mjesto spremačice zaposli Nadica Šurbek te da se s njom
potpiše Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena odn. 4 sata
dnevno - 20 sati tjedno.

Ad. 3. Donošenje odluke o izboru stručnog suradnika po natječaju objavljenom
22.12.2015. godine
Na natječaj su se javile četiri kandidatkinje:
1. Maja Rebić iz Đurmanca
2. Valentina Galic iz Huma na Sutli
3. Rebeka Prosoli iz Samobora
4. Marta Kokolić iz Bedekovčine
Ravnateljica je odmah napomenula da Rebeka Prosoli nema potpunu dokumentaciju, a stručni
ispit za rad u dječjem vrtiću nema nijedna kandidatkinja. Ravnateljica kao najbolju
kandidatkinju predlaže Valentinu Galic koja već radi u Vrtiću od listopada 2015. godine. U
tom periodu se dokazala odlična u individualnom radu sa djecom, a lijepo se uklopila i u
kolektiv Vrtića.
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća su se složili se prijedlogom ravnateljice te su
jednoglasno donijeli Odluku da se na mjesto stručnog suradnika zaposli Valentina Galic
te da se s njom potpiše Ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno
– 20 sati tjedno), do popune radnog mjesta stručnog suradnika na temlju ponovljenog
natječaja, a najduže do 13.06.2016. godine (zbog stručnog ispita).

Ad. 4. Donošenje odluke o izboru domara/ložača centralnog grijanja po natječaju
objavljenom 22.12.2015. godine
Na natječaj za domara/ložača nije pristigla nijedna zamolba te će se natječaj ponoviti, a do
ponovljenog natječaja domar/ložač će raditi na Ugovor o djelu kao do sada.

Ad. 5. Donošenje prijedloga ekonomske cijene programa Vrtića za 2016. godinu
Ravnateljica je objasnila svim prisutnim članovima Upravnog vijeća da je zbog povećanja
troškova vezanih uz poslovanje Vrtića (zapošljavanje novih djelatnika, povećani troškovi
redovnog održavanja) potrebno izmjeniti ekonomsku cijenu primarnog programa
predškolskog odgoja u našem vrtiću.
Prijedlog nove ekonomske cijene bazira se na troškovima predviđenim u financijskom planu
te planiranom broju djece za 2016. godinu.
Ekonomska cijena obuhavaća sljedeće vrste troškova:
1. Izdaci za zaposlenike (bruto plaće, naknade i dr. materijalna prava)
2. Prehrana djece
3. Uvjeti boravka djece (mat. izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i
opreme, prijevoz djece)
4. Nabava namještaja i opreme
5. Nabava sitnog inventara
Ukupan iznos gore navedenih troškova za 2016. godinu, prema financijskom planu, iznosi
2.052.050,00 kn. Planirani broj djece tijekom cijele godine je 102, ali se umanjuje zbog
izostanaka djece i ispisa školaraca u ljetnim mjesecima te iznosi prosječno 97 djece. Kada se
ukupni troškovi podijele na dvanaest mjeseci te na 97 djece dobije se iznos od 1.760,00 kn i to
je prijedlog ekonomske cijene redovitog primarnog 10 satnog programa predškolskog odgoja
za 2016. godinu.
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o prijedlogu
ekonomske cijene redovitog primarnog 10 satnog programa predškolskog odgoja za
2016. godinu u iznosu od 1.760,00 kn.

Ad. 6. Razno
Ravnateljica je obavijestila sve prisutne članove Upravnog vijeća da je nekoliko djelatnica
tražilo reviziju izračuna troškova za prijevoz na posao i s posla, zbog krivo prikazanih cesta
na interaktivnoj karti HAK-a.
Predsjednica UV-a je predložila da djelatnice koje smatraju da im se ne obračunava prava
kilometraža, podnesu Zahtjev za priznavanje stvarnih troškova kilometraže (najkraća
asfaltirana cesta, označena točna adresa) te da im se izračun troškova za prijevoz na posao i s
posla obračunava i isplaćuje ispravno.
Sjednica je završila u 19.00 h.

Zapisničarka:
Lidija Žučko

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz

