DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19.
BUZET
KLASA:601-05-19-01-8
URBROJ:2016/01-22-01-19-2
Buzet, 16.5.2019.
ZAPISNIK
s 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
održane dana 16. svibnja 2019. godine u uredu ravnateljice s početkom u 18,00 sati
Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Sanja
Krulčić koja je pozdravila nazočne članove.
Prisutni članovi: Sanja Krulčić, Edit Rupena, Tihana Zlatić Božić, Marina Mraković i Nika
Sirotić .
Ostali prisutni: Silvana Pavletić, ravnateljica i Oriana Krušvar, zapisničarka
Predsjednica Upravnog vijeća je predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.
2. Usvajanje II. izmjena financijskog plana za 2019. godinu.
3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na neodređeno
puno radno vrijeme.
4. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Grdelin“
Buzet.
5. Razmatranje Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću
„Grdelin“ Buzet i traženje prethodne suglasnosti od Osnivača.
6. Donošenje plana upisa djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet za pedagošku 2019./20.
godinu te traženje prethodne suglasnosti od Osnivača.
7. Imenovanje Povjerenstva za upise djece u Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet.
8. Donošenje Odluke o produljenju boravka u vrtiću za dijete Unu Klarić.
9. Razno.
Dnevni red je prihvaćen.
Ad 1.
Predsjednica Upravnog vijeća pročitala je zapisnik s prethodne sjednice koji je jednoglasno
prihvaćen.
Ad 2.
Zaključak: jednoglasno su prihvaćene II. izmjene financijskog plana za 2019. godinu.
Ad 3.

Zaključak: Članice Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatile raspisivanje natječaja za radno
mjesto spremačice na neodređeno puno radno vrijeme.
Ad 4.
Zaključak: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
jednoglasno je usvojen.
Ad 5.
Zaključak: Prijedlog Pravilnika o pravima i obvezama korisnika usluga Dječjeg vrtića
„Grdelin“ Buzet jednoglasno je usvojen i upućen Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti.
Ad 6.
Zaključak: jednoglasno je usvojen Plan upisa djece u 2019./20 .pedagošku godinu, te se
upućuje Osnivaču na davanje prethodne suglasnosti.
Ad 7. Zaključak: jednoglasno je imenovano Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić
„Grdelin“ Buzet.
Ad 8. Zaključak: jednoglasno je odobreno produljenje boravka za Unu Klarić.
Ad 9. Predsjednica Upravnog vijeća pročitala je obavijest N.F. o pokretanju privatne tužbe
prema roditeljima koji su se žalili na njeno ponašanje prema djetetu u odgojnoj skupini.
Obzirom da nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga sjednica je završila.
Sjednica Upravnog vijeća završila je u 18,30 sati.
Zapisničarka:

Predsjednica Upravnog vijeća

Oriana Krušvar

Sanja Krulčić

