ZAPISNIK
sa 54. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana
30.09.2016. godine, u prostorijama Vrtića s početkom u 17,00 h.
PRISUTNI:

Članovi Upravnog vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk, Brankica Krsnik

Zamjenica ravnateljice: Valentina Galic
Zapisničarka: Lidija Žučko
Predsjednica UV-a lijepo je pozdravila sve nazočne te je predložila sljedeći

Dnevn i

red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 52. i 53. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa odgojnoobrazovnog rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu
2016./2017. godinu
3. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju dopuna i izmjena Kurikuluma Dječjeg
vrtića „Naša radost“ Pregrada
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 52. i 53. sjednice Upravnog vijeća
Nitko nije imao primjedbe na zapisnike te su isti jednoglasno prihvaćeni.
Ad. 2 Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa
odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu
2016./2017. godinu
Svim članova Upravnog vijeća putem e-maila je dostavljen Godišnji plan i program kako bi
ga mogli proučiti. Zamjenica ravnateljice je ukratko iznijela najbitnije podatke:
Organizacija rada u 2016/2017 odgojno obrazovnoj godini ostaje ista, ali se je promijenila
struktura zaposlenika u odgojno-obrazovnom procesu. Anđela Blažun je otišla u mirovinu, a
na temelju Odluke Osnivača zaposlen je jedan odgojitelj na razdoblje od 01.09.2016. do
31.05.2017. god.
Ad. 3. Razmatranje i donošenje odluke o prihvaćanju dopuna i izmjena Kurikuluma
Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada
Zamjenica ravnateljice obavijestila je sve prisutne da došlo do izmjena i dopuna u kurikulumu
koje se odnose na zaposlenike u odgojno-obrazovnom procesu (odlazak Anđele Blažun u
mirovinu i zapošljavanje odgojitelja na određeno vrijeme kao pomoć zbog

Ad. 4. Rješavanje statusa Ivanke Mrkus zbog dobivanja Rješenja o pravu na odlazak u
mirovinu zbog smanjene radne sposobnosti
Gđa Šanjug je obavijestila sve prisutne da stiglo Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje kojim se Ivanki Mrkus zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti priznaje pravo
na invalidsku mirovinu (počevši od 30.03.2015. god.). Ona smatra da će Vrtić trebati odrediti
da li joj se može ponuditi posao koji bi odgovarao njenoj smanjenoj radnoj sposobnosti ili će
iskoristiti pravo na odlazak u mirovinu. Također navodi da se Ivanka Mrkus izjasnila u skladu
s dobivenim Rješenjem, navodeći da nije više sposobna obavljati poslove iz Ugovora o radu
te da želi iskoristiti svoje pravo na invalidsku mirovinu prema gore spomenutom Rješenju.
Gđa Broz smatra, da s obzirom na stupanj preostale radne sposobnosti, Vrtić nije u
mogućnosti ponuditi radnici sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je ona
sposobna, odnosno, da ne postoji mogućnost zapošljavanja radnice na drugom radnom
mjestu.
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća složili su se sa mišljenjem predsjednice te su donijeli
sljedeću Odluku:
Uzimajući u obzir Nalaz i mišljenje nadležnog tijela, a s obzirom na stupanj preostale radne
sposobnosti, poslodavac nije u mogućnosti ponuditi radnici sklapanje Ugovora o radu za
obavljanje poslova za koje je ona sposobna, odnosno, ne postoji mogućnost zapošljavanja
radnice na drugom radnom mjestu. Raskid radnog odnosa može se izvršiti tek nakon
zaprimanja Obavijesti o pravomoćnosti Rješenja. Radnica će u periodu do primitka navedene
obavijesti iskoristiti pravo na godišnji odmor. Ukoliko radnica nakon isteka prava na godišnji
odmor ne zaprimi Obavijest o pravomoćnosti Rješenja, ista ima pravo na naknadu plaće sve
do primitka navedene Obavijesti, bez obveze dolaska na rad. U tom period sklopit će se
Ugovor o radu na određeno vrijeme za zamjenu na poslovima spomenute radnice.

Ad. 5. 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 po osamnaesti puta te su pripreme u punom tijeku.
Pristigle su ponude za kraće vanjske programe: sportska škola, ritmika i balet i kraći program
engleskog jezika. Pristižu i ponude osiguranja za djecu te će se iste izložiti roditeljima kako bi
mogli odabrati osiguravateljsku kuću u kojoj žele osigurati svoju djecu.
Sjednica je završila u 17,15 h.

Zapisničarka:
Lidija Žučko

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz

