DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“
BUZET
KLASA: 601-05-19-01/10
URBROJ: 2106-01-22-01-19-2
Buzet, 5. svibnja 2019. godine
ZAPISNIK
s 13. sjednice Upravnoga vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
održane dana 5. svibnja 2019. godine u uredu ravnateljice s početkom u 18.10 h
Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnoga vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Sanja
Krulčić pozdravivši prisutne članove.
Prisutni članovi: Sanja Krulčić, Edit Rupena, Marina Mraković i Nika Sirotić.
Odsutni članovi: Tihana Zlatić Božić
Ostali prisutni: Silvana Pavletić, ravnateljica.

Predsjednica Vijeća Sanja Krulčić predložila je sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
2. Donošenje Odluke o upisu djece u pedagošku 2019./20. godinu (izvjestiteljica Silvana
Pavletić)
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata za radno mjesto spremačica na neodređeno puno
radno vrijeme (izvjestiteljica Silvana Pavletić)
4. DonošenjeOdluke o produljenju boravka djece u Vrtiću do 31.07.2019. godine
(izvjestiteljica Silvana Pavletić)
5. Razno

Dnevni je red prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog vijeća pročitala je Zapisnik s prethodne sjednice koji je

jednoglasno prihvaćen.
ZAKLJUČAK: Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Za upis djece u pedagošku 2019./20. godinu stiglo je veći broj zahtjeva nego

prethodnih godina. Jedan od mogućih razloga velikog broja prijava je dodatni bod koji se
ostvaruje iduće godne pri upisu ukoliko je zahtjev predan u prethodnoj godini.
Pristigao je ukupno 81 zahtjev. Od toga, 3 zahtjeva iz drugih općina (Lanišće i Oprtalj), te 1
zahtjev za program predškole.
Radi Zakona o zaštiti osobnih podataka po prvi puta je u primjeni bio identifikacijski broj
temeljem kojeg roditelji identificiraju svoje dijete na upisnoj listi. Konstatirano je da usprkos
novoj proceduri predaje dokumentacije nije bilo problema tijekom zaprimanja prijava.
Povjerenstvo za upis sastalo se dva puta, te je sva dokumentacija pregledana u tri navrata.
Za djece rođenu u razdoblju od 01.04.2017. godine do 31.08.2018. godine pristigao je najveći
broj prijava, odnosno 42 prijave. Budući da taj uzrast čini jasličku skupinu, moguće je upisati
12 – ero djece. Slijedom toga, 30 - ero djece trenutno nije ostvarilo mogućnost upisa u tu
skupinu, te se nalazi na listi čekanja.
Za djece rođenu u razdoblju od 01.04.2016. godine do 01.04.2017. godine pristiglo je 17
prijava. U toj je skupini primljeno 13 - ero djece, a četvero djece nije ostvarilo pravo upisa.
Za djece rođenu u razdoblju od 01.04.2015. godine do 01.04.2016. godine pristiglo je 8
prijava. U toj je skupini ostalo dvoje neprimljene djece.
Za djece rođenu u razdoblju od 01.04.2014. godine do 01.04.2015. godine, te od 01.04.2013.
godine do 01.04.2014. godine sva prijavljena djeca, odnosno njih 10 - ero ostvarilo je pravo
upisa.
Za program predškole zaprimljena je samo jedna prijava, te je dijete primljeno u program
predškole.
Slijedom gore navedenog u desetosatni program i predškolski program primljeno je ukupno
42. djece, te jedno dijete u program predškole.
Na listi čekanja ostalo je 36 – ero djece.
Slijedom promjene bodovanja utvrdilo se da roditelji sa više djece ostvaruju značajan broj
bodova, te koriste tu mogućnost na način da ispisuju djecu tijekom ljetnih praznika, te ih
ponovo upisuju slijedeće pedagoške godine kako bi izbjegli plaćanje vrtića u ljetnim
mjesecima.

Shodno tome Upravno vijeće Vrtića utvrdilo je da je potrebno je izvršiti korekciju Odluke o
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet na način da u tom
slučaju takva djeca gube prednost, te dolaze na kraj liste kako to ne bi postala praksa kod
obitelji sa više djece.
ZAKLJUČAK: U desetosatni program i predškolski program primljeno je ukupno 42. djece,
te jedno dijete u program predškole. Na listi čekanja ostalo je 36 – ero djece.
Upravno vijeće Vrtića utvrdilo je da je potrebno je izvršiti korekciju Odluke o načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet kako bi se spriječilo da
obitelji sa većim brojem djece koriste trenutnu mogućnost da mogu dijete ispisati iz Vrtića
tijekom ljetnih mjeseci s ciljem izbjegavanja plaćanja vrtića, te ostvariti puno pravo pri upisu
u slijedeću pedagošku godinu.
Ad 3. Za radno mjesto Spremačica na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću
„Grdelin“ Buzet pristiglo je 6 zamolbi slijedećih kandidata:


Davorka Labinjan



Aldijana Mocko



Martina Agapito Božić



Laura Vivoda



Arnela Zukanović



Marjuča Fabijančić

Pregledom dokumentacije svih kandidata, a prema prijedlogu ravnateljice, Upravno vijeće
Vrtića donosi odluku da se izabere kandidatkinja Marjuča Fabijančić. Kandidatkinja je imala
potpunu dokumentaciju.
ZAKLJUČAK: Za radno mjesto Spremačica na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem
vrtiću „Grdelin“ jednoglasno je izabrana Marjuča Fabijančić.

Ad 4. U dječji vrtić „Grdelin“ Buzet pristiglo je ukupno 9 Zahtjeva za produljenje boravka
djece u Vrtiću do 31.07.2019. godine. Zahtjeve su podnijeli roditelji djece:


Ema Drmić



Korina Lončarić



Nika Radešić



Dante Zlatić



Neva Šimek



Patrik Greblo



Leon Flego



Melani Klarić



Ryan Pavletić

Upravno vijeće Vrtića jednoglasno je donijelo odluku o produljenju boravka djeci u Vrtiću do
31.07.2019. godine.

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće Vrtića jednoglasno je donijelo odluku o produljenju boravka
djeci u Vrtiću do 31.07.2019. godine prema pristiglim Zahtjevima.

Ad 4. Pod točkom razno Ravnateljica je izvjestila članove Upravnog vijeća o datumima
održavanja priredbi u razdoblju od 12. lipnja do 14. lipnja 2019. godine.
ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća obaviješteni su da će se priredbe Dječjeg vrtića
„Grdelin“ održavati u razdoblju od 12. lipnja do 14. lipnja 2019. godine.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 20.00 h.

Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća:

Edit Rupena

Sanja Krulčić

