
DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“
BUZET
II. ISTARSKE BRIGADE 19
KLASA:601-05-19-01/12
URBROJ:2106-01-22-01-19-1
Buzet, 29.08.2019. godine

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet održane 
u  četvrtak, 29.08.2019. godine u prostoriji zbornice vrtića s početkom u 13:30 sati

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Sanja Krulčić koja je pozdravila sve 
prisutne članove.
Prisutni članovi:  Sanja Krulčić, Edit Rupena, Tihana Zlatić Božić, Nika Sirotić i Marina 
Mraković

Na  sjednici  su  prisutni  svi  članovi  Upravnog  vijeća  slijedom  čaga  ista  ima  kvorum  za
donošenje odluka. 

Utvrđuje se da  je na sjednici prisutna i ravnateljica vrtića Silvana Pavletić budući da je ista 
izvjestiteljica za pojedine točke dnevnog reda.

Predlaže se  slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“
Buzet 

2. Donošenje Odluke o zapošljavanju pomoćnika u odgojno-obrazovnom radu i 
stručno komunikacijskog posrednika – pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i 
pratnju na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na rok od godine 
dana, (izvjestiteljica Silvana Pavletić)

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje pomoćnika u 
odgojno-obrazovnom radu i stručno komunikacijskog posrednika – pomoćnog 
djelatnika za njegu, skrb i pratnju na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati 
tjedno) na rok od godine dana, (2 izvršitelja) (izvjestiteljica Silvana Pavletić) 

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju Godišnjeg
plana i programa rada za pedagošku 2018./19. godinu (izvjestiteljica Silvana 
Pavletić)

5. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. Dopuna i izmjena nema.

Ad 1.)
Zaključak: prihvaća se zapisnik sa 14. sjednice



Ad 2.) 
Zaključak:  Upravno vijeće donijelo je Odluku da se zaposli Lea Vivoda  na radno mjesto
pomoćnika u odgojno-obrazovnom radu i stručno komunikacijskog posrednika – pomoćnog
djelatnika za njegu, skrb i pratnju na određeno, nepuno radno vrijeme do 31.8.20120. godine. 
 
Ad 3. )
Zaključak:  Upravno  vijeće  donijelo  je  odluku  raspisivanju  natječaja  za  zapošljavanje
pomoćnika u odgojno-obrazovnom radu i stručno komunikacijskog posrednika – pomoćnog
djelatnika za njegu, skrb i pratnju na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na rok
od godine dana, za 2 izvršitelja

Ad 4. )
Zaključak: Donosi  se Godišnje Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada za
pedagošku 2018./19. godinu

Ad 5. )
Kratko se raspravlja o radovima koji su izvršeni radi prilagodbe prostora za rad dvije jasličke
skupine u prostorijama na adresu Sportska ulica 1. Ravnateljica je pozvala članove Upravnog
vijeća da nakon ove sjednice zajedno obiđu navedeni prostor. 
Raspravlja se i o grijanju te o potrebi zapošljavanja odgajateljica kada predviđene jasličke
skupine krenuo sa radom.

Sjednica je završena u 14:45 sati.

   

Zapisničarka:    Predsjednica Upravnog vijeća:

_______________ __________________
Marina Mraković                       Sanja Krulčić


