SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 20. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“ PREGRADA,
održane 7.9.2018. godine u prostorijama vrtića
Dnevni red 20. sjednice upravnog vijeća:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
2. Potvrđivanje mandata člana Upravnog vijeća izabranog od strane roditelja
3. Obavijest o potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt u sklopu
operativnog programa Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja te podjela osobnih iskaznica projekta svim članicama Upravnog vijeća
4. Donošenje prijedloga Odluke o promjeni radnog vremena Vrtića i prosljeđivanje iste na
suglasnost Osnivaču
5. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada:
- čl.9. točka 2. st. 2.3.
- čl.9. točka 3. st. 3.1.1.
6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti Osnivača za:
- odgojitelj/ica na puno radno vrijeme (8 sati dnevno, 40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
- odgojitelj/ica (učitelj/ica) za rad u kraćem programu predškole na nepuno radno vrijeme
(4 sata dnevno, 20 sati tjedno) – 1 izvršitelj
- kuhar/ica na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno) – 1 izvršitelj
- administrativni radnik/ca na puno radno vrijeme (8 sati dnevo, 40 sati tjedno) – 1
izvršitelj
7. Donošenje prijedloga Odluke o potpisivanju Dodatka aneksu ugovora ravnateljice dječjeg
vrtića zbog obavljanja poslova voditelja projekta „Ti i ja zajedno“ u sklopu Operativnog
programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga za djecu u
sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te prosljeđivanje istog na suglasnost
Osnivaču
8. Donošenje Odluke o potpisivanju Aneksa ugovora o radu računovodstvene djelatnice i
odgojiteljice Tajane Osredečki zbog obavljanja poslova u sklopu projekta „Ti i ja zajedno“
u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje
usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
9. Donošenje odluke o objavi oglasa za primanje odgojitelja/ice na stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa – 2 izvršitelja
10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto medicinska sestra / zdravstveni
voditelj – 1 izvršitelj (istek ugovora 3.10.2018.)
11. Prihvaćanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka
12. Izvješće ravnateljice o organizaciji rada i financijskoj situaciji u Vrtiću
13. Razno (molba za upis djeteta iz Huma na Sutli i Krapinskih Toplica u kraći program
predškole, upisivanje djece u redovni program, pomagač u odgojonoj skupini)
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 20. sjednice:
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
Zaključak:
Sve prisutne članice Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatile zapisnik sa 19.
sjednice Upravnog vijeća
Projekt „Ti i ja zajedno!“ provodi Dječji vrtić „Naša radost“,
Pregrada u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski
potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga za djecu u sustavu
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:
UP.02.2.2.08.

Ad. 2. Potvrđivanje mandata člana Upravnog vijeća izabranog od strane roditelja
Zaključak:
Gospođa Silvija Jurak potvrdila je svoje imenovanje te prihvaća sva prava i dužnosti
koja joj pripadaju kao članu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada
Ad. 3. Obavijest o potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt u sklopu
operativnog programa Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja te podjela osobnih iskaznica projekta svim članicama Upravnog vijeća
Ravnateljica je obavijestila sve prisutne da je dana 4.9.2018. godine u Splitu potpisala Ugovor o
dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ti i ja zajedno“ u sklopu operativnog programa
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja UP.02.2.2.08 koji
je financiran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –
2020.
Ad. 4. Donošenje prijedloga Odluke o promjeni radnog vremena Vrtića i prosljeđivanje iste na
suglasnost Osnivaču
Zaključak:
Sve prisutne članice Upravnog vijeća jednoglasno su donijele prijedlog Odluke da se
radno vrijeme vrtića u prijepodnevnom i poslijepodnevnom programu rada određuje od 5:30h do
20:00h.
Ad. 5. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada:
čl.9. točka 2. st. 2.3.
čl.9. točka 3. st. 3.1.1.
Zaključak:
Sve prisutne članice Upravnog vijeća jednoglasno su donijele Odluku o prijedlogu
izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada“.
Prijedlog treba proslijediti Osnivaču na dobivanje suglasnosti.
Ad. 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti Osnivača
Zaključak:
Sve prisutne članice Upravnog vijeća jednoglasno su donijele Odluku da se odmah po
dobivanju suglasnosti Osnivača raspišu natječaji za slijedeće radna mjesta:
1. ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (8 sati dnevno, 40 sati
tjedno), najduže do 4.3.2021. god. (rad u poslijepodnevnom programu rada)
2. KUHAR I PRALJA POSTELJNOG RUBLJA – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno
vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno) do 4.3.2021. god (rad u poslijepodnevnom programu)
3. ADMINISTRATIVNI RADNIK – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (8 sati
dnevno, 40 sati tjedno) do 4.3.2021. god (asistent projekta)
4. ODGOJITELJ U KRAĆEM PROGRAMU PREDŠKOLE - 1 izvršitelj/ica na određeno
nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno), od 1.10.2018. do 31.5.2019.
Ad. 7. Donošenje prijedloga Odluke o potpisivanju Dodatka aneksu ugovora ravnateljice
dječjeg vrtića zbog obavljanja poslova voditelja projekta „Ti i ja zajedno“ u sklopu Operativnog
programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga za djecu u sustavu
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te prosljeđivanje istog na suglasnost Osnivaču
Zaključak:
Sve prisutne članice Upravnog vijeća jednoglasno su donijele Odluku kojom se
određuje da će ravnateljica Gordana Krizmanić u periodu od 5.9.2018. god. do 5.3.2021. god. odraditi
1.552,37 sati na poslovima voditeljice projekta „Ti i ja zajedno!“ UP.02.2.2.08.0021 koji se financira
iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u
sklopu programa Unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Projekt „Ti i ja zajedno!“ provodi Dječji vrtić „Naša radost“,
Pregrada u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski
potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga za djecu u sustavu
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:
UP.02.2.2.08.

Sukladno ovoj odluci imenovana će potpisati dodatak ugovora o obavljanju poslova ravnatelja.
Ova odluka se prosljeđuje Osnivaču na donošenje suglasnosti, a stupa na snagu danom donošenja
Ad. 8. Donošenje Odluke o potpisivanju Aneksa ugovora o radu računovodstvene djelatnice i
odgojiteljice Tajane Osredečki zbog obavljanja poslova u sklopu projekta „Ti i ja zajedno“ u
sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga
za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Zaključak:
Sve prisutne članicu Upravnog vijeća donijele su jednoglasnu Odluku:
Lidija Žučko iz Desinića zaposlena je u vrtiću temeljem Ugovora o radu na neodređeno puno radno
vrijeme od 30.12.2016. godine. Ovom Odlukom određuje se da će spomenuta u periodu od 5.9.2018.
god. do 5.3.2021. god. odraditi 515,12 sati na poslovima financijskog asistenta projekta.
Tajana Osredečki iz Gornjeg Jesenja zaposlena je u vrtiću temeljem Ugovora o radu na neodređeno
nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno ) od 1.6.2018. godine. Ovom Odlukom određuje
se da će spomenuta u periodu od 1.10.2018. godine do 4.3.2021. godine raditi u punom radnom
vremenu u poslijepodnevnom programu rada vrtića na poslovima odgojitelja.
Sukladno ovoj odluci imenovane će potpisati dodatke ugovora.
Ad. 9. Donošenje odluke o objavi oglasa za primanje odgojitelja/ice na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 2 izvršitelja
Zaključak:
Sve prisutne članice Upravnog vijeća jednoglasno su donijele Odluku o objavi oglasa
za prijam stručnog/e prvostupnika/ice predškolskog odgoja (odgojitelja/ice) na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje – 1 izvršitelj/ica.
Ad. 10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto medicinska sestra /
zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj (istek ugovora 3.10.2018.)
Zaključak:
Sve prisutne članice Upravnog vijeća jednoglasno su donijele Odluku o raspisivanju
natječaja za radno mjesto medicinska sestra/zdravstveni voditelj – 1 izvršitelj/ica na neodređeno
nepuno radno vrijeme (2,8 sata dnevno, 14 sati tjedno).
Ad.11. Prihvaćanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka
Zaključak:
Sve prisutne članice Upravnog vijeća jednoglasno su donijele Odluku o donošenju
Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada.
Ad.12. Izvješće ravnateljice o organizaciji rada i financijskoj situaciji u Vrtiću
Nije bilo zaključaka.
Ad.13. Razno (molba za upis djeteta iz Huma na Sutli i Krapinskih Toplica u kraći program
predškole, upisivanje djece u redovni program, pomagač u odgojonoj skupini)
Zaključak:
Osnivaču će se uputiti zahtjev za donošenje Odluke o provođenju kraćeg program
predškole na temelju 45 upisane djece (2 do 3 skupine) u trajanju od 250 sati po skupini od 1.10.2018 .
godine do 31.5.2019. godine. u poslijepodnevnim satima.

Zapisničarka:
Lidija Žučko

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz
Projekt „Ti i ja zajedno!“ provodi Dječji vrtić „Naša radost“,
Pregrada u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski
potencijali 2014 – 2020“, Unapređenje usluga za djecu u sustavu
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, broj poziva:
UP.02.2.2.08.

