
DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“
BUZET

KLASA: 601-05-19-01/7
URBROJ: 2106-01-22-01-19-2
Buzet, 2. travnja 2019. godine

ZAPISNIK

s  10. sjednice Upravnoga vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
održane dana 1. travnja 2019. godine u uredu ravnateljice s početkom u 18.30 h

Sjednicu  je  otvorila  predsjednica  Upravnoga vijeća  Dječjeg  vrtića  „Grdelin“  Buzet  Sanja
Krulčić pozdravivši prisutne članove.

Prisutni članovi: Sanja Krulčić, Edit Rupena, Tihana Zlatić Božić, Marina Mraković i Nika
Sirotić.

Ostali prisutni: Silvana Pavletić, ravnateljica.

Predsjednica Vijeća Sanja Krulčić predložila je sljedeći 

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika s  9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet 

2. Donošenje Odluke o izboru kandidata na radno mjesto Pomoćnik u neposredno odgojno-

obrazovnom radu i stručno komunikacijski posrednik – Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i

pratnju u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet na određeno nepuno radno vrijeme na rok do

31.8.2019. godine (izvjestiteljica Silvana Pavletić)

3. Donošenje  Zaključka  o  utvrđivanju  prijedloga  o  mjerilima  za  naplatu  usluga  Dječjeg

vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja korisnika usluga (izvjestiteljica Silvana Pavletić)

4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri

upisu djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet (izvjestiteljica Silvana Pavletić)

5. Razno

Dnevni je red prihvaćen.



Ad 1.  ZAKLJUČAK: Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 

Ad 2.  

ZAKLJUČAK: Za radno mjesto Pomoćnik u neposredno odgojno-obrazovnom radu i stručno

komunikacijski  posrednik  –  Pomoćni  djelatnik  za  njegu,  skrb  i  pratnju  u  Dječjem vrtiću

„Grdelin“ Buzet na određeno nepuno radno vrijeme na rok do 31.8.2019. godine  jednoglasno

je izabrana S. J.

Ad 3.  

ZAKLJUČAK: Zaključak  o utvrđivanju  prijedloga  o mjerilima  za naplatu  usluga  Dječjeg

vrtića „Grdelin“ Buzet od roditelja korisnika usluga jednoglasno je prihvaćen.

Ad 4.  

 ZAKLJUČAK: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti

pri upisu djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet jednoglasno je prihvaćen.

Ad 5.  Na  pitanje predstavnice roditelja Marine Mraković o uključivanju pojedine skupine u

temu o zavičajnosti Silvana Pavletić je objasnila kako su najčešće starije skupine te koje su

uključene u taj projekt te kako je upravo pred izlaženjem slikovnica u sklopu  županijskog

projekta  implementacije  zavičajnosti  u  kurikulume  predškolskih  ustanova  “Istra  u  očima

djece” u kojoj je sudjelovala odgojna skupina “Šćinke” te su se provodile razne aktivnosti

objedinjene u projekt naziva “Bazgonija i Bezačija”.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 20.15 h.



Zapisničarka:                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća: 

Nika Sirotić                                                                                              Sanja Krulčić


