ZAPISNIK
sa 52. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana
31.08.2016. godine u prostorijama Vrtića s početkom u 16,00 h.
PRISUTNI:

Članovi Upravnog vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk, Suzana Petrak,
Tomislav Ivanjko, Brankica Krsnik
Zamjenica ravnateljice: Marija Šanjug
Zapisničarka: Lidija Žučko

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

Dnevn i

red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 50. i 51. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg izvješća o radu za odgojno-obrazovnu
2015./2016. godinu
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 50. i 51. sjednice Upravnog vijeća
Nitko nije imao primjedbe na zapisnike te su isti jednoglasno prihvaćeni.
Ad. 2. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg izvješća o radu za odgojno-obrazovnu
2015./2016. godinu
Zamjenica ravnateljice, gđa Marija Šanjug, svim prisutnim članovima Upravnog vijeća je
napomenula da je ove godine zbog odsudstva ravnateljice ona zadužena za prezentiranje
Godišnjeg izvješća za proteklu odgojno-obrazovnu godinu. Izvješće je svim članovima
poslano putem e-maila kako bi ga mogli proučiti.
Proteklu odgojno-obrazovnu godinu obilježila je crowdfunding kampanja, putem koje su se
prikupljala sredstva za sanaciju krovišta na vrtiću. Kampanja je bila uspješna i krovište je
zamijenjeno tijekom ljetnih mjeseci, čime je zaokružena priča o energetskoj učinkovitosti
vrtića, koja obuhvaća i zamjenu vanjske stolarije na starom dijelu vrtića te novu toplinsku
fasadu na cijelom vrtiću.
Problem nedostatka spremačice na pola radnog vremena riješen je zapošljavanjem djelatnice u
veljači 2016. godine uz ugovor na pola radnog vremena na neodređeno vrijeme, ali je ostalo
otvoreno pitanje zdravstvenog voditelja.
Okrečene su sve igraonice te su profesionalno očišćeni podovi hodnika u cijelom vrtiću.

Vrtić je bio domaći Regionalne smotre projekata iz područja građanskog odgoja, a
odgojiteljice našeg vrtića predstavile su se sa projektom „Čovjek i stablo“.
Udruga Lijepa Naša je vrtiću dodijelila status Međunarodne Eko – škole, odnosno Eko- vrtića
te je u skladu s tim, održano svečano podizanje Zelene zastave.
U okviru eko projekta izrađena je i postavljena vrtna kućica koja služi kao spremište za vrtne
alate i igračke, a potrebna sredstva prikupljena su putem donacija.
U protekloj godini u Vrtiću je odrađeno mnoštvo projekata, a članovi Upravnog vijeća složili
su se da je izvještaj vrlo opširan i detaljno prikazuje rad svih članova vrtičkog kolektiva.
Predsjednica je zamolila nazočne da se izjasne o prihvaćanju Godišnjeg izvješća.
Jednoglasno je donesena odluka da se prihvaća Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Naša
radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu 2015./2016. godinu.
Ad. 3. Razno
Svi prisutni članovi su obaviješteni o trenutnim aktivnostima u Vrtiću. Krenula je nova
odgojno-obrazovna godina i mjesec rujan je pun aktivnosti. Dječje Berbarije će se ove godine
održati osamnaesti puta te su pripreme u punom tijeku.
Program predškole će se u slijedećoj odgono-obrazovnoj godini odvijati u Pregradi u sklopu
tri odgojne skupine zbog velikog broja djece.
Pristigle su ponude i za kraće programe, koji bi se održali u prostorijama Vrtića: mala
sportska škola, ritmika i balet te kraći program ranog učenja engleskog jezika. Pristižu i
ponude osiguranja za djecu te će se izložiti roditeljima, kako bi mogli odabrati
osiguravateljsku kuću u kojoj žele osigurati svoju djecu.
Sjednica je završila u 17,20 h.

Zapisničarka:
Lidija Žučko

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz

