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ZAPISNIK  

sa održane 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec dana 28.9.2020. 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,  

i Ivana Cahun. 

Nenazočni: Ivana Jagetić – nije nazočna - podnjela je osnivaču zahtjev za razrješenje 

Ostali nazočni: Milena Golubić – ravnateljica, Renata Željezić – voditelj računovodstva 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 nazočna 4 člana 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 42. sjednice UV-a. 

2. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za pedagošku  

2020/2021. godinu i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

3. Razmatranje Kurikuluma Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za pedagošku  2020/2021. godinu i 

donošenje odluke o prihvaćanju. 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

4. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 

2020. godinu i donošenje odluke o prihvaćanju. 

      - podnositelj: Renata Željezić – voditelj računovodstva 

5. Donošenje odluke o objavi natječaja za Medicinsku sestru – zdravstvenog voditelja Dječjeg vrtića 

Ivančice Ivanec – na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje u trudnoći i za rodiljni dopust (do 

povratka zdravstvene voditeljice s bolovanja i rodiljnog). 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

6.  Razmatranje prijedloga rada igraonica – kraćih programa Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 

pedagošku  2020/2021. godinu – prijedlog za povećanje cijena igraonica – i donošenje  odluke. 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

 

      Točka 1. 

- Usvajanje zapisnika s održane 42. 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

   42. sjednice UV-a Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec. 

 

      Točka 2. 

 -Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za pedagošku 

 2020/2021. godinu i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 Milena Golubić – ravnateljica Dječjeg vrtića obrazložila je Godišnji plan i program rada Dječjeg 

vrtića Ivančice Ivanec za pedagošku 2020/2021. godine.  

 U novoj pedagoškoj 2020/2021. godini u redovnom 10-om programu dječjeg vrtića „Ivančice” 

Ivanec i područnom odjeljenju vrtića u Radovanu je uključeno 266 djece u dobi od 1 godine pa do 

polaska u školu i to u centralnom objektu u Ivancu 221 dijete a u Radovanu 55 djece. Ove godine nastavit 

će mo s provođenjem kraćih programa koliko nam to budu dopuštale mjere za sprečavanje širenja zaraze 

COVID-19 s ciljem da uključimo što više djece predškolske dobi u jedan od organiziranih oblika rada 

posebno za djecu koja nisu uključena u redovni program vrtića. Od 15.9.2020.g. planiramo početak rada 
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općih igraonica za djecu i programa predškole a igraonice engleskog jezika planiramo od 1.10.2020. 

godine.  

 Dječje skupine su popunjene i formirane prema normativima s tim da u nekim skupinama imamo 

više djece od normativa ali budući da dnevna prisutnost djece u vrtiću nije 100% broj djece nije tada viši 

od normativa na mjesečnoj razini. Ove pedagoške godine imamo u Ivancu jednu skupinu djece više nego 

prošle pedagoške godine i to u adaptiranoj sportskoj dvorani vrtića koja je opremljena u skladu s 

standardimam. Od strane Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Vraždinske županije prostor 

dvorane i opremu prgledalo je Stručno povjerenstvo te je na osnovu utvrđenog stanja utvrđeno da su 

ispunjeni svi uvjeti utvrđeni zakonom za početak rada nove skupine u promijenjenim uvjetima i izdano je 

odobrenje za upotrebu tog prostora. U adaptiranoj sportskoj dvorani smještena je skupina Zvjezdice. 

Zbog toga što je sada prostor dvorane prenamijenjen za rad skupine redovnog programa vrtića za sada 

nemamo mogućnosti za rad plesne igraonice a za te potrebe pokušat će mo pronaći adekvatan prostor u 

gradu. 

 Ravnateljica je upoznala UV-e s rasporedom rada odgojitelja po skupinama i planiranim zadacima 

za realizaciju Godišnjeg plana i programa istakavši da nam je osnivač Grad Ivanec osigurao potrebna 

sredstva za proširenje programa za još jednu skupinu i zapošljavanje potrebnog broja odgojitelja i 

pomagača koji uz odgojitelje radi u skupini gdje su uključena i djeca s posebnim potrebama. Istakla je da 

iako smo uložili velike napore da povećamo obuhvat djece otvaranjem jedne nove odgojne skupine još 

uvijek imamo puno djece na listi čekanja i roditelji stalno vrše pritisak i upućuje zahtjeve osnivaču za 

prijem djece u vrtić. Za sada više nemamo mogućnosti za prijem nove djece sve dok se ne realizira 

planirana dogradnja objekta vrtića u Ivancu.  

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

postave pitanja ravnateljici u svezi planova odnosno da glasuju o prihvaćanju.  

Odluka UV-a: Upravno vijeće razmatralo je i jednoglasno prihvatilo Godišnji plan i program  

rada Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za pedagošku 2020/2021. godinu.  

 

      Točka 3. 

-Razmatranje Kurikuluma Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za pedagošku  2020/2021. godinu i 

donošenje odluke o prihvaćanju. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića obrazložila je Kurikuluma Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 

 pedagošku 2020/2021. godinu istakavši da je Kurikulum u strvari skraćeni Godišnji plan i program rada 

vrtića u kojem se utvrđuje kako, kada i gdje se što radi u vrtiću te nije ponovno detaljno obrazlagala 

planirane zadatke koje će vrtić realizirati u novoj pedagoškoj godini.  

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

 vrtića Ivančice Ivanec za pedagošku  2020/2021. godinu. 

 

      Točka 4. 

-Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 

2020. godinu i donošenje odluke o prihvaćanju. 

      Renata Željezić, voditeljica računovodstva upoznala je članove UV-a o prijedlogu rebalansa 

Financijskog plana vrtića koji je izrađen prema naputku osnivača vrtića. Na temelju očekivane realizacije 

planiranih prihoda i troškova izvršene su izmjene prethodnog Financijskog plana za ovu 2020. godinu. 

Članovi UV-a primili su materijale s prijedlogom rebalansa a dana su obrazloženja povećanja ili 

smanjenja pojedinih stavaka plana.  

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

dopuna Financijskog plana  Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2020. godinu. 

Na ovu Odluku UV-a potrebna je suglasnost osnivača vrtića Grada Ivanca. 

 

     Točka 5. 

-Donošenje odluke o objavi natječaja za Medicinsku sestru – zdravstvenog voditelja Dječjeg 

vrtića Ivančice Ivanec – na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje u trudnoći i za rodiljni dopust 

(do povratka zdravstvene voditeljice s bolovanja i rodiljnog). 

 Ravnateljica vrtića upoznala je članove UV-a da nam je naša zdrastvena voditeljica –medicinska 
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sestra Martina Kušteljega radi trudnoće otišla na bolovanje te smo bili prisiljeni hitno pronaći zamjenu. 

Medicinske sestre su deficitarna struka i nekako smo uspjeli pronaći adekvatnu zamjenu i zbog hitnosti 

ravnateljica je donijela odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana a za to 

vrijeme trebamo objavti natječaj i zaposliti novog radnika. Predlaže da UV-e donese odluku o objavi 

natječaja za medicinsku sestru – zdravstvenog voditelja na određeno vrijeme dom povratka odsutne 

radnice s bolovanja odnosno s rodiljnog dopusta.   

   Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o objavi natječaja za zamjenu

   – do povratka na rad odsutne radnice – uvjeti prema Zakonu: 

   

   NATJEČAJ    za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA – zdravstveni voditelj –  m/ž 

  -1 izvršitelj/ica - na određeno vrijeme s punim radnim vremenom zamjena za bolovanje –  

  komplikacije u trudnoći i rodiljni dopust – do povratka odsutne radnice na rad 

  UVJETI:   VŠS - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, ili  

  stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima –  

  sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i  

  94/13). te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne  

  spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). 

  Kandidati su dužni priložiti:- prijavu na natječaj – vlastoručno potpisanu; - životopis; 

  - domovnicu; - dokaz o o stečenoj stručnoj spremi – diplomu; - dokaz o položenom  

  stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl. 32.  Pravilnika o načinu i uvjetima  

  polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i  

  4/98); - potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne  

  starije od 6 mjeseci od objave natječaja); - potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata  

  ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i   

  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja); - potvrdu nadležnog suda da se  

  protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o  

  predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja); -potvrdu 

  Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne 

  mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i  

  94/13.), ne starije od 6 mjeseci sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom  

  odgoju i  obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja); - uvjerenje o 

  zdravstvenoj sposobnosti - za traženo radno mjesto (od medicine rada). 

  Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a zabrani kandidat dužan je  

  izvornike ili ovjerene preslike dostaviti prije donošenja odluke o izboru. 

  

      Točka 6. 

  - Razmatranje prijedloga rada igraonica – kraćih programa Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec  

  za pedagošku  2020/2021. godinu – prijedlog za povećanje cijena igraonica – i donošenje   

  odluke. 

      Milena Golubić, ravnateljica vrtića upoznala je UV-e sa prijedlogom rada kraćih programa 

vrtića a to su opća igraonica, igraonica engleskog jezika i program predškole. Ove pedagoške godine smo 

obzirom na stanje epidemije COVID-19 počeli nešto ranije s realizacijom opće igraonice i programa 

predškole, od 15.10.2020. godine a program engleske igraonice planiramo početi s 1,10.2020.g. ako za to 

budu postojali uvjeti. 

Obzirom da smo u proljetnom razdoblju protekle pedagoške godine zbog naređenih mjera 

 zbog korona virusa morali prekinutibs radom svih kraćih programa smanjeni su nam planirani prihodi od 

tih kraćih programa pa predlažemo da se poveća cijena naših kraćih programa – opće dječje igraonice i 

igraonice engleskog jezika - kako bismo barem djelomićno nadoknadili izgubljene prihode. Predlažemo 

povećanje od 20,00 kuna po pojedinom programu jer programi naših igraonica obzirom na duljinu 

trajanja, niže su u odnosu na cijene drugih pružatelja takvih usluga i smatramo da to ne bi bilo veliko 

opterećenje za korisnike naših programa. 
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Nakon izlaganja ravnateljice članovi UV-a su u raspravi konstatirali da bi obzirom na 

 okolnosti bilo prihvatljivo navedeno povećanje od 20,00 kuna po pojedinom programu i da to ne bi bilo 

veliko opterećenje za roditelje djece polaznika tih programa. 

 Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o povećanju cijene  

 kraćih programa vrtića: 

1. Cijena opće dječje igraonice, kraćeg programa Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec u pedagškoj 

2020/2021.godini od 1.10.2020.g. iznosi 170,00 kuna mjesečno po djetetu bez obzira na broj 

polazaka. 

       

2. Cijena igraonice engleskog jezika, kraćeg programa Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec u 

pedagškoj 2020/2021.godini od 1.10.2020.g. iznosi 120,00 kuna  mjesečno po djetetu bez 

obzira na broj polazaka.  

         

 

Sjednica je završila s radom u 17,50 sati. 

 

Klasa: 003-06/20-01/01       

Urbroj: 2186/012-07-20-43/1 

Ivanec, 28.9.2020. godine 

 

                   Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

              Stjepan Vrbanec       Hermina Jelić 


