DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“
BUZET
KLASA: 601-05-18-01/44
URBROJ:2106-01-22-01-18-2
BUZET:28.05.2018.
ZAPISNIK
sa 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet održane dana 28. svibnja
2018. godine u zbornici Vrtića s početkom u 18,30 sati
Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Sanja
Krulčić.
Nazočni članovi: Sanja Krulčić, Edit Rupena, Nataša Prodan Černeka, Marijan Maras,
Dalibor Petohleb.
Odsutni članovi: nema
Ostali prisutni: Silvana Pavletić, ravnateljica
Predsjednica je predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja
3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojiteljicu (zamjena za bolovanje) do
povratka na posao
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stažiranje odgojitelja bez zasnivanja
radnog odnosa putem HZZ-a
5. Donošenje Pravilnika o sigurnosti osobnih podataka
6. Razmatranje prispjele žalbe na upis djece u pedagošku 2018./19. godinu
7. Donošenje Odluke o produljenju boravka djece u vrtiću
8. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad 1. Predsjednica Upravnog vijeća pročitala je Zapisnik sa prethodne sjednice kojeg su
članovi jednoglasno prihvatili.
Ad 2. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o raspisivanju natječaja za
ravnatelja budući da trenutni mandat za mjesto ravnatelja ističe uskoro.
Ad 3. Budući da je odgojiteljica Katarina Golojka na bolovanju radi komplikacija u trudnoći
donesena je Odluka da se raspiše natječaj za odgajateljicu do povratka na posao.
Ad 4. Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za stažiranje odgojitelja bez zasnivanja
radnog odnosa putem HZZ-a.

Ad 5. Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018.
godine Upravno vijeće donosi Pravilnik o sigurnosti osobnih podataka i Politiku sigurnosti
osobnih podataka koje će biti objavljene na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Grdelin“.
Ad 6. Pristigla je žalba na upis u pedagošku godinu 2018./2019. Žalbu su poslali roditelji
djeteta Lucas Kralj koji se nije uspio upisati zbog nedovoljnog broja bodova. Budući da
roditelji nemaju prebivalište u Gradu Buzetu u trajanju od minimalno pet godina Lucas ne
ostvaruje broj bodova koji mu daje prednost upisa, te već drugu godinu za redom nije uspio
upisati. Roditelji u žalbi navode da dijete već treću godinu nije upisano, te traže da se razmotri
žalba i nađe način za upis.
Lucas Kralj prve godinu nije ostvarivao pravo na upis jer nije zadovoljavao osnovni uvjet za
upis, a to je dob djeteta. Shodno tome, konstatirano je da dijete drugu godinu za redom nije
upisano, a ne treću kako roditelji navode.
Člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)
predviđeno je da prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u vlasništvu jedinice lokalne i
područne (regionalne ) samouprave ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i
invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja,
djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
djeca u godini prije polaska u školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
U Pravilnik je unijeta odredba kojom se određuje dužina prebivališta u Gradu Buzetu.
Prioritet za upis u vrtić i jaslice iskazuju se bodovima. Prednost pri upisu u okviru planiranog
broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim brojem bodova.
Upisi su provedeni u cijelosti sukladno navedenom Pravilniku. Razmatrajući navedenu Žalbu
te uzimajući u obzir zakonske propise Upravno vijeće je konstatiralo da Žalba nije osnovana,
te će tako izvjestiti roditelje.
Ad 7. Pristigle su zamolbe roditelja djece predškolaca za ostanak u vrtiću do 31.07.2018.
godine, za koje je predviđeno pohađanje vrtića do kraja lipnja. To su zamolbe roditelja Davida
Grebla i Ana Marije Bazina. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zahtjeve iz pristiglih
zamolbi.
Ad 8. Pod točko razno ravnateljica je izvjestila Upravno vijeće o slijedećem:


Održan je županijski seminar vezano za projekt Zavičajnost. Projekt se nastavlja.



Tijekom lipnja biti će održane priredbe dviju skupina predškolaca koja završavaju svoj
boravak u vrtiću, te priredba djece koja pohađaju Engleski jezik.



U geotermalnu stanicu udario je grom, te su pritom pregorjeli čipovi.

Sjednica je završena u 20:30 sati.
Zapisničarka:
_______________
Edit Rupena

Predsjednica Upravnog vijeća:
__________________
Sanja Krulčić

