DJEČJI VRTIĆ “GRDELIN”
BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA: 601-05-18-01/40
URBROJ: 2106-01-22-01-18-2

ZAPI S N I K
S 39. sjednice Upravnog vijeća u 1 mandatu
održane dana 23.04.2018.godine
u prostorijama Dječjeg vrtića “ Grdelin”
s početkom u 17:00 sati
Nazočni;
1. Sanja Krulčić
2. Marijan Maras
3. Dalibor Petohleb
4. Nataša Flego
5. Edit Rupena

- predstavnica osnivača
- predstavnik osnivača
- predstavnik osnivača.
- predstavnica odgojitelja
- predstavnica korisnika usluga - roditelja

Izočni: Ostali nazočni: ravnateljica Silvana Pavletić.
Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća Sanja Krulčić te svima želi
dobrodošlicu i puno uspjeha u radu. Napominje da je to 39. sjednica u Prvom mandatu
Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi članovi Upravnog vijeća, a što znači da ima kvorum
te da mogu donositi pravovaljane odluke i predlaže slijedeći:
Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
2. Usklađivanje Plana upisa djece u pedagošku 2018./19. godinu s prethodnom
suglasnošću Osnivača (izvjestiteljica Silvana Pavletić)
3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić „Grdelin“
Buzet ((izvjestiteljica Silvana Pavletić)
4. Donošenje Odluke o javnoj objava upisa djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet u
pedagošku 2018./19. godinu ((izvjestiteljica Silvana Pavletić)
5. Razmatranje pristiglih zamolbi za produženo korištenje usluga i donošenje Odluke
((izvjestiteljica Silvana Pavletić)
6. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prelazi na razmatranje pojedine točke.
Ad 1.

Zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća pročitan je svim članovima i na njega nitko od
prisutnih nije imao primjedbi.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donijet :
ZAK LJ U ČAK
1. Usvaja se zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća.
Ad 2.
Ravnateljica izvještava Upravno vijeće da je dobivena prethodna suglasnost Osnivača u svezi
Plana upisa djece u pedagošku 2018/2019. Godinu.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donijet :
ZAK LJ U ČAK
2. Prihvaća se Plan upisa djece u pedagošku 2018/2019 godinu u skladu sa
prethodnom suglasnošću Osnivača

Ad 3.
Ravnateljica predlaže donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za upis djece u Dječji
vrtić „Grdelin” Buzet sa prijedlogom sastava povjerenstva.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donijet:
ZAK LJ U ČAK
3. Donosi se Odluka o imenovanju povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić
“Grdelin” Buzet
Ad 4.
Ravnateljica Dječjeg vrtića izvjestila je upravno vijeće o potrebi javne objave upisa djece
u Dječji vrtić „Grdelin” Buzet.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donijet:
ZAK LJ U ČAK
4. Donosi se Odluka o javnoj objavi upisa djece u Dječji vrtić “Grdelin” Buzet
Ad 5.
Razmatrale su se pristigle zamolbe za produženo korištenje usluga vrtića.
Nakon kratke rasprave jednoglasno je donijet:
ZAK LJ U ČAK
5. Prihvaćaju se podneseni zahtjevi za produženo korištenje usluga Dječjeg vrtića
kao opravdani.

Ad 6.
Raspravljalo se o raznim budućim adaptacijama prostora vrtića (kupaonica, zimski vrt,
biblioteka i dr.)
Vođena je rasprava o uvođenju produženog boravka do 19:00 h

Sjednica je završena u 18:15 sati.
Zapisničar:
Dalibor Petohleb

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA
Sanja Krulčić

