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ZAPISNIK  

sa održane 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec dana 31.8.2020. godine u 

prostorijama vrtića u Ivancu, soba za odgojitelje, s početkom u 16,30 sati. 

 Nazočni svi članovi Upravnog vijeća: Hermina Jelić, Ksenija Putar Mesec, Klementina Cerovečki, 

Ivana Jagetić i Ivana Cahun. 

Ostali nazočni: Milena Golubić – ravnateljica i Stjepan Vrbanec - zapisničar. 

 

 Sjednicu UV-a otvorila je predsjednica UV-a gospođa Hermina Jelić, pozdravila nazočne članove 

UV-a i konstatirala da su sjednici nazočni svi članovi UV-a te se mogu donositi pravovaljane odluke. Za 

ovu sjednicu predložila je dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

 

     D n e v n i   r e d  : 

1. Usvajanje zapisnika s održane 41. sjednice UV-a. 

2. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec na kraju pedagoške  2019/2020. 

godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

3. Razmatranje prijava na natječaj za odgojitelja i za pomagača: 

□  odgojitelj na neodređeno vrijeme – 4 izvršitelja – od 1.9.2020. g.po odluci osnivača 

□  odgojitelj na određeno vrijeme: 

     - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 15.9.2020.-30.6.2021.g  

     - 1 izvršitelj na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje od 1.9.2020. do povrratka  

           odgojiteljice s bolovanja  

     - 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 1.9.2020.-30.6.2021.g. za rad u redovnom  

           programu (počinje s radom nova odgojna skupina – prširenje programa) 

□  pomagač – 1 izvršitelj za rad u skupini sa djecom s teškoćama uz odgojitelje od  

        1.9.2020.-31.5.2021.g. 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

 

      Točka 1. 

- Usvajanje zapisnika s održane 41. sjednice UV-a. 

 Članovi UV-a nisu imali primjedaba na dostavljeni zapisnik s navedene sjednice. 

Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju zapisnika s prethodne 

  41. sjednice UV-a Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec. 

 

      Točka 2. 

 -Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec na kraju pedagoške 

 2019/2020. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 Milena Golubić – ravnateljica Dječjeg vrtića podnijela je izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ivančice“ 

Ivanec na kraju pedagoške 2019/2020. godine.  

 Tijekom pedagoške godina 2019./2020. u redovnom 10-om programu dječjeg vrtića „Ivančice” 

Ivanec i područnom odjeljenju vrtića u Radovanu bilo je uključeno 273–oje djece u dobi od 1 godine pa 

do polaska u školu. U centralnom objektu u Ivancu u školu nam odlazi 42 djevce u osnovnu školu a u 

Radovanu 6-ero djece. I ove godine nastavili smo s provođenjem kraćih programa s ciljem da uključimo 

što više djece predškolske dobi u jedan od organiziranih oblika rada posebno za djecu koja nisu uključena 

u 10 satni program vrtića. Organizirali smo programe dječje igraonice za djecu od 3-4. godine života i za 

djecu od 5-6. godine života i to u Ivancu, Salinovcu i Margečanu, igraonice engleskog jezika u Ivancu i 

Radovanu, sportsku igraonicu u Ivancu i program ritmike i plesa u Ivancu. Igraonica engleskog jezika od 

4-7. godine života ima 73 polaznika, ritmičko-plesna igraonica od 4–7. godine života 39 polaznika, 

sportska igraonica od 4-7. godine života 32 polaznika, opća igraonica Salinovec 10 polaznika, opća 

igraonica Margečan 8 polaznika i igraonica engleskog jezika u Radovanu 17 polaznika.  
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 Provodeći kraće programe igraonica utječemo na lakše uključivanje djece u redoviti program 

vrtića. Razlog tome je ostvarena socijalizacija pa je odvajanje djece od roditelja gotovo bezbolno. 

Kvalitetna realizacija odgojno–obrazovnog rada doprinosi ranom razvoju kognitivnih sposobnosti kod 

djece koji do tada nisu bili obuhvaćeni niti jednim oblikom ranog odgoja i obrazovanja. Zavidna znanja iz 

poznavanja engleskog jezika kod djece uključene u englesku igraonicu prisutna su od najranijih dana i to 

učenjem jezika i dvije godine prije polaska u OŠ a obuhvaćenost učenjem stranog jezika u našem vrtiću 

iznosi oko 80%. U sportsku igraonicu uključena su djeca od 4–7. godine života i to u popodnevnim 

satima te u ovom programu iz godine u godinu bilježimo stalan rast malih sportaša. Program ritmike i 

plesa kojeg provodimo od veljače mjeseca 2019. godine nakon dobivene suglasnosti i verifikacije 

programa od nadležnog Ministarstva, iskazan je veliki interes i u ovoj pedagoškoj godini i imamo 

formirane 3 skupine malih plesača. Program se odvija dva puta tjedno u popodnevnim satima uz stručno 

vodstvo odgojiteljice – plesne pedagoginje. Takvim širenjem programske ponude vrtića doprinijeli smo 

maksimalnoj iskorištenosti naših kadrovskih i prostorno–materijalnih kapaciteta na opće zadovoljstvo 

djece i roditelja. 

 Međutim ova pedagoška godina nam je zbog pojave pandemije COVID-19 stvorila određene 

probleme u realizaciji planiranih programa. Zbog odluka Stožera CZ i Ministarstva odgoja i obrazovanja 

vrtići kao i ostale odgojno-obrazovne ustanove morali su promijeniti način rada – radili smo smanjenim 

kapacitetom, samo dežurstva za roditelje koji su morali raditi a nisu imali gdje smjestiti djecu kao i 

dežurstvo za privatni dječji vrtić u Ivancu. Također je dio zaposlenika koristio slobodne dane u skladu sa 

danim uputama a morali smo prekinuti i realizaciji kraćih programa – igraonica i predškole zbog 

propisanih mjera za sprečavanje širenja virusa. Time je vrtić ostvario manjak prihoda i primitaka zbog 

smanjenja prihoda od uplata roditelja zbog virusa COVID-19. Osnivač vrtića Grad Ivanec je zbog toga 

osigurao dodatna sredstva iz proračuna kako bi se pokrio manjak prihoda. Također je Grad Ivanec donio 

odluku kojom su roditelji bili oslobođeni uplata za usluge vrtića za vrijeme trajanja pandemije sve dok se 

situacija nije donekle normalizirala i dok vrtić opet nije počeo s radom s punim kapacitetom. Također 

nam je osnivač osigurai i financijska sredstva za nabavku potrebne opreme i sredstava za zaštitu i 

dezinfekciju a dio sredstava za tu namjenu dao je vrtić i svojih vlastitih prihoda. U tom razdoblju su 

odgojno-obrazovni djelatnici osmislili i uspješno provodili zapažene programe za djecu koja za vrijeme 

širenja pandemije nisu polazila vrtić tako da su od kuće zajedno s roditeljima preko društvenih mreža i 

internetske stranice vrtića mogli pratiti određene programske sadržaje prilagođene tim uvjetima koji su 

nailazili na veliko oduševljenje djece i roditelja. Početkom šestog mjeseca vrtići su perema uputama 

stožera opet počeli s redovnim radom ali manji dio djece se ipak postepeno uključivao u redovni rad 

vrtića. 

 I dalje se u organizaciji rada vrtića primjenjuju upute Stožera CZ i Ministarstva odgoja i 

obrazovanja i naš rad i aktivnosti prilagodili smo toj situaciji i striktno provodimo i poštujemo sve 

propisane mjere za sprečavanje širenja krona virusa. Ravnateljica je informirala UV-e da se i dalje radi na 

pripremama za dogradnju objekta vrtića u Ivancu za četiri odgojne skupine s pratećim prostorima i 

početak dogradnje je planiran za 2021. godinu.   

Nakon izvješća ravnateljice predsjednica UV-a gđa Hermina Jelić pozvala je članove UV-a da 

glasuju o prihvaćanju izvjeđća o radu vrtića u 2019/2020. godini.  

Odluka UV-a: Upravno vijeće razmatralo je i jednoglasno prihvatilo Godišnje izvješće Dječjeg  

vrtića Ivančice Ivanec za pedagošku 2019/2020. godinu, koje je podnijela ravnateljica vrtića.  

 

      Točka 3. 

 -Razmatranje prijava na natječaj za odgojitelja i za pomagača: 

□  odgojitelj na neodređeno vrijeme – 4 izvršitelja – od 1.9.2020. g.po odluci osnivača 

□  odgojitelj na određeno vrijeme:  - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 15.9.2020.-30.6.2021.g  

     za rad u programu igraonica i programu predškole 

     - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje od 1.9.2020. do povrratka  

        odgojiteljice s bolovanja  

     - 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 1.9.2020.-30.6.2021.g. za rad u redovnom  

        programu (počinje s radom nova odgojna skupina – prširenje programa) 

□  pomagač – 1 izvršitelj za rad u skupini sa djecom s teškoćama uz odgojitelje od  

    1.9.2020.-31.5.2021.g. 
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 Milena Golubić – ravnateljica vrtića upoznala je UV-e o provedbi natječaja prema ranijoj odluci 

Upravnog vijeća za radna mjesta odgojitelja i za pomagaća u radu s djecom s teškoćama. 
 
 

PRIMLJENE  MOLBE  NA  NATJEČAJ  ZA  RADNO  MJESTO  

ODGOJITELJ  - NA  NEODREĐENO  i  ODREĐENO  VRIJEME 
 

(na neodređeno vrijeme - 4 izvršitelja, na određeno vrijeme – 4 izvršitelja) 

 

Datum 

primitka 

Kandidat 

- adresa 
Stručna sprema 

staž-zaposlenje Uvjeti i 

dokumenti 

     

12.8.2019. 
 

 

 

KARLO STRUGAR  
S. Vukovića 69 

Ivanec 

Učiteljski fakultet Zagreb 
- odgojitelj predškolske djece VŠS 

7,5 g.  
--radio 4 pedag.god. 

na određeno –MŠ, 

igraonice i 10-satni 
program 

DA 
 

13.8.2020. IVANA JAGETIĆ  

M. Gupca 5 A 
Ivanec 

Učiteljski fakultet Čakovec- odgojitelj 

predškolske djece VŠS 

8,5 ,g.  

--radi u vrtiću 
Žarovnica 

DA 

 

13.8.2020. 

 

 
 

SILVIJA BELCAR 

Nivaki 112 Maruševec 

 

Učiteljski fakultet Zagreb 

Odsjek Čakovec - 

stručna prvostupnica predškolskog 
odgoja VŠS 

4  g.  

--radila prošle pedag. 

god. u predškoli i 
igraonicama 

DA 

 

13.8.2020. 

 
 

 

LEA  CANJUGA V. Nazora 

11 Ivanec 

Učiteljski fakultet Zagreb 

Odsjek Čakovec- 
sveučilišnja prvostupnica – odgojiteljica 

djece rane i predškolske dobi VŠS 

2 g. 8 mj.  

--radila na zamjeni i 
prošle ped.g. u 

predškoli i 

igraonicama 

DA 

 

13.8.2020. 
 

 

 

Janja Tušek 
A.M. Maleza 35 

Ivanec 

Učiteljski fakultet Zagreb 
VŠS-stručna prvostupnica 

prededškolskog odgoja 

5 g. 1 mj. 
--radila već na 

zamjenama u Ivancu i 

Rad. i kraćim progr. 

DA 

13.8.2020. 

 

 
 

MARIJA NJEGOVEC 

Škriljevec 13 B 

Radovan 

Učiteljski fakultet Zagreb 

Odsjek Čakovec- 

stručna prvostupnica predškolskog 
odgoja VŠS 

5 g. 2 mj.  

-- radila nakon 

stažiranja, zamjene za 
bol. i rodiljni dop. i u 

red.pr.  i igraonici 

DA 

 

14.8.2020. 
 

 

 

MARIJA HUNJET 
Bedenec 138 

Ivanec 

Visoka učiteljska škola Čakovec- 
odgojitelj predškolske djece VŠS 

20 g. 3 mj.  
--radi u vrtiću Bambi 

na neodređeno vrijeme 

DA 

14.8.2020. 
 

 

 

DRAGANA HERCEG-
ŽUTKI 

Druškovec 24 

Maruševec 

Visoka učiteljska škola Čakovec- 
odgojitelj predškolske djece VŠS 

16  g. 7 mj.  
--radi u vrtiću Čarolija 

na neodređeno 

DA 

17.8.2020. 

 

 
 

NIKOLINA BUJANIĆ 

Kaniža 54 

Ivanec 

Uučiteljski fakultet Zagreb- odgojitelj 

predškolske djece VŠS 

11 ,5 g. .  

--nezaposlena, radila u 

ovom vrtiću u više 
navrata na određeno 

od 2014. g. 

DA 

18.8.2020. 

 
 

 

MELANI MATUŠIN 

Madžarevo 43 
Novi Marof 

Učiteljski fakultet Zagreb 

Odsjek Čakovec- 
sveučilišnja prvostupnica – odgojiteljica 

djece rane i predškolske dobi VŠS  

1 g. 7 mj.  

- nezaposlena 

- nema 

liječničku 
potvrdu  

20.8.2020. 
 

 

 

BRANKA TUŠEK BOŽAK 
Lj. Gaja 5 

Lepoglava 

Uučiteljski fakultet Zagreb- stručna 
prvostupnica predškolskog odgoja VŠS 

8  g.  
--radi u vrtiću Bambi 

na određeno 

-  liječnička 
potvrda nije  

od medicine 

rada 

20.8.2020. 
 

 

 

SONJA TESKERA 
J.Vlašimskog 40 

Virovitica 

Uučiteljski fakultet Zagreb- stručna 
prvostupnica predškolskog odgoja VŠS 

5 g. 7 mj.  
- Potvrda HZMO od 

16.1.2020. (staro) 

DA  

20.8.2020. 

 

 
 

DAVORKA KRAMARIĆ 

Sajčevo 5 

Bednja 

Uučiteljski fakultet Zagreb- magistra 

ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja VSS 

bez radnog staža i bez 

stručnog ispita 

- liječnička 

potvrda nije  

od medicine 
rada 

17.8.2020. KATARINA  SMILJAN 

 Jazbina Cvetlinska 41 

magistra primarnog obrazovanja   

– nema uvjete za odgojitelja 

18.8.2020. VEDRANA  NOVAK 
 Bedenec 79 

magistra primarnog obrazovanja   
– nema uvjete za odgojitelja 
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PRIMLJENE  MOLBE  NA  NATJEČAJ ZA  RADNO  MJESTO -  POMAGAČ 
 

- rad uz odgojitelje u skupini sa djecom s teškoćama u razvoju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1.9.2020.-31.5.2021.g. 

 

Datum 

primitka 

Kandidat 

- adresa 
Stručna sprema 

staž-zaposlenje Uvjeti i 

dokumenti 

14.8.2020. 

 
 

 

VALENTINA MUDRI 

Prigorec 34 Ivanec 
 

Ekonomski fakultet Osijek – 

struč.pristupnica ekonomije VŠS 
SSS-ekonomska škola Ivanec 

3 g.  

--radila u 
računovodstvu i kao 

trgovac 

-od 10.2019. 
nezaposlena 

-nema 

domovnicu 
- liječnička 

nije od 

medicine rada 

18.8.2020. 

 
 

 

MANUELA MAJCEN 

Vinogradska 77 
Ivanec 

Srednja škola Ivanec – gimnazija SSS 

 

3 g. 4 mj.  

--radila kao trgovac, 
kao uprav. referent i 

pomoćnik u nastavi 

-od 6.2020. 
nezaposlena 

-liječnička 

nije od 
medicine rada 

 

 

18.8.2020. 

 
 

 

JOSIPA FRELIH 

Bikovec 56 A 
Maruševec 

Elektrostrojarska  škola Varaždin - SSS - nezaposlena bez rad. 

staža 

DA -svi 

18.8.2020. 

 
 

 

JASMINKA KUŠINEC 

Gorička 2 
Vinica 

Tekstilna tehnička škola Varaždin – SSS 21 g. 

-od 3.mj.2020.     
nezaposlena – 

-9 g. radila kao 

njegovatelj u domu za 
starije 

-liječnička 

nije od 
medicine rada 

 

 

18.8.2020. 

 
 

 

MARINA STOLNIK 

Donja Voća 130 
Donja Voća 

Visoka učiteljska škola Čakovec – 

diplomirani učitelj razredne nastave 
VSS 

7 g. na određeno u OŠ 

- od 6.2020.g. 
  nezaposlena 

nema: 

-uvjerenje od 
prekršaj suda 

-uvjerenje od 

  CSS 
- liječničku  

13.8.2020. IVANA DANJKO        – SSS teh.nutricionist –samo prijava i životopis bez drugih 

Zlogonje 28, Lepoglava                                       dokumenata 

13.8.2020. KRISTINA PRESEČKI – SSS prodavač (trogodišnja)  
 Vidovec                 – samo prijava bez drugih dokumenata -  elektroničkom poštom  

 

 

  Iz primljenih prijava na natječaj za odgojitelje vidljivo je da je uvjete ispunjavalo 10 kandidata a 5 

kandidata nije ispunjavalo tražene uvjete po natječaju. Isto tako za pomagača u radu u skupini gdje su 

djeca s teškoćama u razvoju od 7 prijava samo je jedan kandidat dostavio sve tražene dokumente po 

natječaju. 

 

 Ravnateljica vrtića predložila je UV-u da se za radno mjesto odgojitelja:  
 -na neodređeno vrijeme izaberu kandidati: 

 MARIJA NJEGOVEC – stručna prvostupnica predškoskog odgoja VŠS, Škriljevec 13 B, Radovan 

 KARLO STRUGAR – odgojitelj predškolske djece VŠS, S.Vukovića 69, Ivanec 

 JANJA TUŠEK – stručna prvostupnica predškolskog odgoja VŠS,  A. M. Maleza 35, Ivanec 

NIKOLINA BUJANIĆ – odgojitelj predškolske djece VŠS, Kaniža 54, 42240  Ivanec  

  

 -na određeno vrijeme izaberu kandidati: 

      -za zamjenu za bolovanje: DRAGANA HERCEG-ŽUTKI – odgojitelj predškolske djece VŠS, 

                                  Druškovec 24, Maruševec 

      -za rad u redovnom programu:  

             SILVIJA BELCAR –stručna prvostupnica predškoskog odgoja VŠS, Novaki 112, Maruševec 

              LEA CANJUGA – sveučilišna prvostupnica –odgojiteljica djece rane i predškolske dobi VŠS, V.Nazora 11, Ivanec 

  

 -za rad u programu predškole i programu igraonica na određeno vrijeme: 

 IVANA JAGETIĆ – dgojitelj predškolske djece VŠS, M. Gupca 5A, Ivanec 

 

 - za poslove POMAGAČA - rad uz odgojitelje u skupini s djecom s posebnim potrebama: 

 JOSIPA FRELIH -   SSS - Elektrostrojarska škola Varaždin, Bikovec 56 A, 42243 Maruševec  

  

 Ravnateljica je ponudila članovima UV-a da mogu izvršiti uvid u primljene prijave po natječaju a 

svi su članovi dobili tabele s primljenim prijavama s napomenom da li su kandidati dostavili svu potrebnu 

dokumentaciju. 
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 +Prije odlučivanja o izboru kandidata članica UV-a Ivana Jagetić koja je podnijela prijavu na 

natječaj napustila je sjednicu UV-a, te su o izboru kandidata za odgojitelja odličivala 4 člana UV-a. 

 

 Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju prijedloga  

  ravnateljice vrtića o izboru kandidata po natječaju:  
 -na neodređeno vrijeme izaberani su kandidati: 

 MARIJA NJEGOVEC – stručna prvostupnica predškoskog odgoja VŠS, Škriljevec 13 B, Radovan 

 KARLO STRUGAR – odgojitelj predškolske djece VŠS, S.Vukovića 69, Ivanec 

 JANJA TUŠEK – stručna prvostupnica predškolskog odgoja VŠS,  A. M. Maleza 35, Ivanec 

NIKOLINA BUJANIĆ – odgojitelj predškolske djece VŠS, Kaniža 54, 42240  Ivanec  

 radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme od 1.9.2020.g. 

 -na određeno vrijeme izaberani su kandidati: 

      -zamjena za bolovanje: DRAGANA HERCEG-ŽUTKI – odgojitelj predškolske djece VŠS, 

                                                                                  Druškovec 24, Maruševec 

 radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 1.9.2020.g. do špvratka odsutne odgojiteljice s bolovanja 

      -za rad u redovnom programu:  

             SILVIJA BELCAR –stručna prvostupnica predškoskog odgoja VŠS, Novaki 112, Maruševec 

             LEA CANJUGA – sveučilišna prvostupnica –odgojiteljica djece rane i predškolske dobi VŠS, 

     V. Nazora 11, Ivanec 

 radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 1.9.2020.-30.6.2021.g. za rad u redovnom programu raspored prema  

             potrebama organizacije rada vrtića u PO Radovan i proširenja programa  

 - za rad u programu predškole i programu igraonica na određeno vrijeme: 

 IVANA JAGETIĆ – odgojitelj predškolske djece VŠS, M. Gupca 5A, Ivanec 

 radni odnos na određeno vrijeme od 15.9.2020.-30.6.2021.g 

 - za poslove POMAGAČA - rad uz odgojitelje u skupini s djecom s posebnim potrebama: 

 JOSIPA FRELIH -   SSS - Elektrostrojarska škola Varaždin, Bikovec 56 A, 42243 Maruševec  

 radni odnos na određeno vrijeme od 2.9.2020.-31.5.2021.g. 

 Sa izabranim kandidatima vrtić će sklopiti ugovore o radu po ovoj odluci. 

  

 Članica UV-a gđa. Ivana Cahun postavila je pitanje ravnateljici vrtića da roditelji traže da ako je 

moguće da se održi roditeljski sastanak za skupinu  koju polazi i njezino dijete.  

 Ravnateljica je objasnila da se roditeljski sastanci zbog mjera za sprečavanje širenja korona virusa 

mogu održavati na dvorištu vrtića na otvorenom uz poštivanje mjera zaštite i distance, za sve skupine jer 

roditelji ne mogu ulaziti u ostale prostore vrtića osim u garderobe i dio hodnika koliko je potrebno da 

dođu do svoje skupine.         

 

Sjednica je završila s radom u 17,30 sati. 

 

Klasa: 003-06/20-01/01       

Urbroj: 2186/012-07-20-42/1 

Ivanec, 31.8.2020. godine 

 

                   Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

              Stjepan Vrbanec       Hermina Jelić 


