DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“
BUZET
KLASA: 601-05-19-01/14
URBROJ: 2106-01-22-01-19-2
Buzet, 30.rujna 2019. godine

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Upravnoga vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
održane dana 30. rujna 2019. godine u uredu ravnateljice s početkom u 18.30 h
Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnoga vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Sanja
Krulčić pozdravivši prisutne članove.
Prisutni članovi: Sanja Krulčić, Edit Rupena, Tihana Zlatić Božić, Marina Mraković i Nika
Sirotić.
Ostali prisutni: Silvana Pavletić, ravnateljica.

Predsjednica Vijeća Sanja Krulčić predložila je sljedeći
Dnevni red
10. Verifikacija Zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
11. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2019./20. godine (izvjestiteljica Silvana
Pavletić)

12. Donošenje Kurikuluma za pedagošku 2019./20. godine (izvjestiteljica Silvana Pavletić)
13. Donošenje Odluke o zapošljavanju pomoćnika u odgojno–obrazovnom radu i stručno
komunikacijski posrednik- pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju na određeno, nepuno radno
vrijeme (20 sati tjedno) na rok do 31.8.2020. godine) (izvjestiteljica Silvana Pavletić)
14. Donošenje Odluke o zapošljavanju spremačice na određeno puno radno vrijeme na rok od godinu
dana (izvjestiteljica Silvana Pavletić)
15. Donošenje Odluke o zapošljavanju odgojitelja (4 izvršitelja) na određeno, puno radno vrijeme na
rok od godinu dana (Silvana Pavletić)
16. Donošenje Odluke o najmu prostora za izvođenje Programa ranog učenja engleskog jezika u
popodnevnim satima (izvjestiteljica Silvana Pavletić)
17. Razno.

Dnevni je red prihvaćen.
Ad 1. ZAKLJUČAK: Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2. ZAKLJUČAK: Godišnji plan i program za pedagošku 2019./2020.godinu jednoglasno
je prihvaćen.

Ad 3. .
ZAKLJUČAK: Kurikulum za pedagošku 2019./2020.godinu jednoglasno je usvojen.
Ad 4.
ZAKLJUČAK: Na radno mjesto pomoćnika u odgojno–obrazovnom radu i stručno komunikacijski
posrednik- pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati
tjedno) na rok do 31.8.2020. godine) primljene su Lea Šestan i Silvana Sirotić.
Ad 5.

ZAKLJUČAK: Na radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme na rok od godinu dana
primljena je Jasna Šterpin.
Ad 6.
ZAKLJUČAK: Za radno mjesto odgojitelja na određeno, puno radno vrijeme na rok od godinu dana
primljene su zapošljavanju Sonja Prodan Nežić, Lana Draščić, Sanda Jerman i Kristina Matković.
Ad 7.
ZAKLJUČAK: Program ranog učenja engleskog jezika u popodnevnim satima vodit će Slađana
Katarinčić, čija je molba jednoglasno prihvaćena.
Ad 8. Ravnateljica Silvana Pavletić upoznala je članove Upravnog vijeća s odgojno-obrazovnom
situacijom u novouređenom prostoru. Izražava svoje zadovoljstvo trenutnom situacijom te naglašava
kako se još troje roditelja naknadno javilo za upis djece u vrtić, a radi se o ukupno šestero djece, za
koje, nažalost, trenutno nema mjesta.
Razgovaralo se i o mogućim aktivnostima za djecu – plesna skupina, razne popodnevne radionice za
djecu, igraonice… o čemu će biti više riječi na sljedećim sjednicama.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 20.30 h.

Zapisničarka:
Tihana Zlatić Božić

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sanja Krulčić

