SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 01. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 05.09.2013. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 05. rujna 2013. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 01. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 01. sjednice upravnog vijeća:
1. Izvješće o izboru članova Upravnog vijeća;
2. Verificiranje mandata novoizabranih članova Upravnog vijeća iz reda osnivača;
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća;
4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za
pedagošku godinu 2012/2013 – izvj. R. Đunđenac, ravnateljica; T. Cvijanović, soc.
pedagog; A.M. Pavlić. pedagog; D. Demeter, zdrav. voditeljica;
5. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto
odgojitelja temeljem natječaja objavljenog 08.07.2013. godine – izvj. R. Đunđenac;
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice
(1 izvršitelj/ica) – izvj. R. Đunđenac;
7. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 01. sjednice:
Ad. 3
Zaključak Vijeća: članovi Upravnog vijeća jednoglasno izabiru, za predsjednicu Upravnog
vijeća, gđu. Sandu Carević-Špoljarić.
Zaključak Vijeća: članovi Upravnog vijeća jednoglasno izabiru, za zamjenika predsjednice
Upravnog vijeća, gđu. Martinu Bekić.
Ad. 4
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o usvajanju
Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za p.g.
2012/2013.
Ad. 5
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku i izabiru
kandidatkinje Ružicu Leš, Nikolinu Vujičić, Martinu Novosel, Valentinu Budak i Nikolinu
Abramović za obavljanje poslova odgojitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;
kandidatkinju Anu Klak za obavljanje poslova odgojitelja na određeno vrijeme s nepunim
radnim vremenom i kandidatkinju Valentinu Butorac za obavljanje poslova odgojitelja na
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
Ad. 6
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o raspisivanju
natječaja za radno mjesto spremačice- 1 izvršitelj/ica.
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 02. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 12.09.2013. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 12. rujna 2013. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 02. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 02. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 01. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća;
2. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana prihoda i rashoda za 2014. godinu – izvj.
K. Marijašević;
3. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 02. sjednice:

Ad. 1
Zaključak Vijeća: Zapisnik s 01. sjednice jednoglasno (šest glasova) je prihvaćen.

Ad. 2
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno ( šest glasova) usvajaju Financijski plan
prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Ivanić Grad za 2014. godinu.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 03. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 30.09.2013. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 30. rujna 2013. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 03. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 03. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 02. sjednice Upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojnoobrazovnog rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za p.g. 2013./2014. – izvj. R. Đunđenacravnateljica, T. Cvijanović – stručni suradnik edukac.-rehab. profila, A.M. Pavlić –
pedagoginja, D. Demeter – zdrav. voditeljica;
3. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto
spremačice – izvj. R. Đunđenac, ravnateljica;
4. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 03. sjednice:

Ad. 1
Zaključak Vijeća: Zapisnik s 02. sjednice jednoglasno (pet glasova) je prihvaćen.

Ad. 2
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno ( pet glasova) usvajaju Godišnji plan i
program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za p.g. 2013./2014.
Ad. 3
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice
i donose Odluku o zasnivanju radnog odnosa s Ines Pavković za radno mjesto spremačice na
određeno s punim radnim vremenom.
Ad. 4
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) donose odluku kojom se odbija
prigovor M. Milošević, a u svezi Odluke Vijeća o izboru kandidata za obavljanje poslova
odgojitelja od dana 05.09.2013. godine.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 04. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 10.12.2013. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 10. prosinca 2013. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 04. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 04. sjednice upravnog vijeća:
8. Verifikacija zapisnika s 03. sjednice Upravnog vijeća;
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izmjena Financijskog plana prihoda i
rashoda za 2014. godinu – izvj. K. Marijašević
10. Razmatranje i donošenje odluke o prijedlogu Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad – izvj.
R. Đunđenac;
11. Razmatranje i donošenje odluke o:
a) pokretanju postupka javne nabave plina za potrebe Dječjeg vrtića Ivanić Grad;
b) pokretanju postupka javne nabave toplinske energije za potrebe Dječjeg vrtića
Ivanić Grad;
c) provedbi nabave mlijeka i mliječnih proizvoda;
d) provedbi nabave mesa svinjskog i junećeg porijekla.
– izvj. N. Hanžek, tajnik;
12. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivnaju natječaja za radno mjesto odgojitelja (1
izvršitelj/ica na neodređeno, 1 izvršitelj/ica na određeno) – izvj. R. Đunđenac;
13. Razmatranje i donošenje zaključka u pitanju otpisa potraživanja prema Gradu Ivanić
Grad iz razdoblja 2010. i 2011. godine – izvj. R. Đunđenac;
14. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 04. sjednice:
Ad. 1
Zaključak Vijeća: Zapisnik s 03. sjednice jednoglasno (četiri glasova) je prihvaćen.
Ad. 2
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno ( pet glasova) usvajaju izmjene Financijskog
plana prihoda i rashoda za 2014. godinu.
Ad. 3
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose prijedlog statuta Dječjeg
vrtića Ivanić Grad.
Ad. 4
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o:
a) o pokretanju postupka javne nabave plina za potrebe Dječjeg vrtića Ivanić Grad;
b) o pokretanju postupka javne nabave toplinske energije za potrebe Dječjeg vrtića Ivanić
Grad;
c) provedbi nabave mlijeka i mliječnih proizvoda;

d) provedbi nabave mesa svinjskog i junećeg porijekla.
Ad.5
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o raspisivanju
natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice - 1 izvršitelj/ica na neodređeno-s punim radnim
vremenom; 2 izvršitelja/ice na određeno – s punim radnim vremenom).

Ad 6.
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose zaključak o ponovnom
upučivanju predmetnog pitanja osnivaču kako bi se isto u konačnici rješilo.
Ad. 7
Zaključak Vijeća: članovi vijeća donose većinom glasova (pet ZA, 1 SUZDRŽAN) zaključak
o podnošenju prijedloga osnivaču za promjenom Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni
programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 05. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 14.01.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 14. siječnja 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 05. sjednica Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 05. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 04. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ivanić Grad – izvj. R.
Đunđenac;
3. Razmatranje i donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja – izvj.
R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o prestanku radnog odnosa D. Novakovića
zaposlenog na radnom mjestu domara u Dječjem vrtiću Ivanić Grad – izvj. R.
Đunđenac;
5. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto domaravozača u Dječjem vrtiću Ivanić Grad – izvj. R. Đunđenac
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja –
izvj. R. Đunđenac;
7. Razmatranje zaključka Gradonačelnika Grada Ivanić Grada o izmjenama Odluke o
sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad – izvj. R.
Đunđenac;
8. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 05. sjednice:
Ad. 1
Zaključak Vijeća: Zapisnik s 04. sjednice jednoglasno (sedam glasova) je prihvaćen.
Ad. 2
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno ( sedam glasova) usvajaju Pravilnik o radu
Ad. 3
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o zasnivanju
radnog odnosa na neodređeno vrijeme (s punim radnim vremenom) s odgojiteljicom R. Leš, te
na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom) s odgojiteljicama P. Lacković i M. Jeleč.
Ad. 4
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o prestanku
radnog odnosa s D. Novakovićem.
Ad.5
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o
raspisivanju natječaja za radno mjesto domara-vozača na neodređeno (s punim radnim
vremenom).

Ad 6.
Zaključak Vijeća: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o
raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme (s punim radnim
vremenom).

Ad. 7
Zaključak: članovi vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose zaključak o prijedlogu
Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad.
Zaključak: članovi vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose zaključak o prijedlogu
Odluke o cijeni posebnih programa Dječjeg vrtića Ivanić Grad.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 06. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 14.02.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 14. veljače 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 06. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 06. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 05. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine- izvj. K.
Marijašević (voditeljica računovodstva);
3. Razmatranje i donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja (na
određeno vrijeme) – izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto domara-vozača
(na neodređeno vrijeme) - izvj. R. Đunđenac;
5. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 06. sjednice:

Ad. 1
Zaključak Vijeća: Zapisnik s 05. sjednice jednoglasno (četiri glasova) je prihvaćen.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (četiri glasova) usvajaju Financijsko izvješće za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (četiri glasova) donose odluku o zasnivanju radnog
odnosa na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom) s odgojiteljicom Ana-Marijom
Šlibar.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća s 2 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN nisu
prihvatili prijedlog ravnateljice o zasnivanju radnog odnosa u Dječjem vrtiću Ivanić Grad za
radno mjesto domara-vozača s B. Sracom, te zaključuju kako će se o istom pitanju rasprava
provesti na slijedećoj sjednici.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 07. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 01.04.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 01. travnja 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 07. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 07. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o prijedlogu Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad – izvj.
R. Đunđenac;
3. Razmatranje i donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto domara-vozača
(na neodređeno vrijeme) - izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja
(na određeno vrijeme) – izvj. R. Đunđenac;
5. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u p.g.
2014./2015. – izvj. R. Đunđenac;
6. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstva za upis djeceizvj. R. Đunđenac;
7. Plan evakuacije Dječjeg vrtića Ivanić Grad (za središnji objekt, podružnice Žeravinec,
Graberje Iv., Posavski Bregi, te za objekt na Poljani)- izvj. N. Hanžek;
8. Razmatranje i donošenje odluke o Pravilniku o provedbi postupaka nabave u Dječjem
vrtiću Ivanić Grad- izvj. N. Hanžek;
9. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 07. sjednice:

Ad. 1
Zaključak Vijeća: Zapisnik sa 06. sjednice je prihvaćen ( šest glasova
SUZDRŽAN).

ZA,

1

glas

Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) usvajaju prijedlog Statuta Dječjeg
vrtića Ivanić Grad.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća s tri glasa ZA i četiri glasa SUZDRŽAN ne prihvaćaju prijedlog
ravnateljice, te donose odluku o poništenju natječaja i raspisivanju novoga natječaja za radno
mjesto domara-vozača sa šest glasova ZA i jednim SUZDRŽAN.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o raspisivanju natječaja
za radno mjesto odgojitelja – na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom, 1
izvršitelj/ica) s dodatnim uvjetom posjedovanja dokaza o poznavanju engleskog jezika.

Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o raspisivanju natječaja
za upis djece u Dječji vrtić Ivanić Grad za pedagošku godinu 2014./2015.

Ad. 6
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o imenovanju članova
povjerenstva za upis djece u sastavu Ranka Đunđenac (ravnateljica), Tanja Cvijanović
(stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i Vesna Šeremet (odgojitelj).
Ad. 7
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose planove evakuacije za središnji
objekt, podružnice Žeravinec, Graberje Iv., Posavski Bregi, te za objekt na Poljani.
Ad. 8
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose Pravilnik o provedbi postupaka
nabave u Dječjem vrtiću Ivanić Grad.
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 08. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 05.06.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 05. lipnja 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 08. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 08. sjednice upravnog vijeća:
1. Verificiranje mandata novoizabranih članova Upravnog vijeća iz reda roditelja, te
odgojitelja i stručnih suradnika;
2. Verifikacija zapisnika sa 07. sjednice upravnog vijeća;
3. Razmatranje i donošenje Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad – izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o izmjenama i dopuna Pravilnika o upisu djece u
Dječji vrtić Ivanić Grad - izvj. R. Đunđenac;
5. Razmatranje i donošenje odluke o prestanku rada Povjerenstva za upis djece – izvj. R.
Đunđenac;
6. Razmatranje i donošenje odluke o razdoblju korištenja godišnjih odmora za 2014.
godinu – izvj. R. Đunđenac;
7. Razmatranje i donošenje odluke o zatvaranju objekata Dječjeg vrtića Ivanić Grad u
ljetnom periodu 2014. (srpanj i kolovoz) – izvj. R. Đunđenac;
8. Razmatranje i donošenje odluke o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelja (na
određeno vrijeme) – izvj. R. Đunđenac;
9. Razmatranje i donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto domara-vozača
(na neodređeno vrijeme) - izvj. R. Đunđenac
10. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 08. sjednice:

Ad. 2
Zaključak: Zapisnik sa 07. sjednice jednoglasno je usvojen.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju Statut Dječjeg vrtića Ivanić
Grad.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o upisu Djece u Dječji vrtić Ivanić Grad.
Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju prijedlog o prestanku rada
Povjerenstva za upis djece.

Ad. 6
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju prijedlog o korištenju godišnjih
odmora zaposlenika Dječjeg vrtića Ivanić Grad za 2014. godinu najvećim dijelom u mjesecu
srpnju i kolovozu 2014. godine.

Ad. 7
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju prijedlog o zatvaranju objekata
Dječjeg vrtića Ivanić Grad, osim objekta „Livada“ (podružnica Žeravinec) u razdoblju od 01.
srpnja do 31. kolovoza 2014. godine.
Ad. 8
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju prijedlog o poništenju natječaja
za zasnivanjem radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja (na određeno vrijeme, puno radno
vrijeme, vođenje programa engleskog jezika, do 30.06.2014.).
Ad. 9
Zaključak: članovi Vijeća s dva glasa PROTIV i tri glasa SUZDRŽAN ne prihvaćaju
prijedlog ravnateljice, te donose jednoglasno odluku o poništenju natječaja za radno mjesto
domara-vozača.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 09. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 16.06.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 16. lipnja 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 09. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 09. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 08. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o planu upisa djece za p.g. 2014./2015. – izvj. R.
Đunđenac;
3. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto domaravozača (na neodređeno vrijeme) – izvj. R. Đunđenac;
4. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 09. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: Zapisnik sa 08. sjednice jednoglasno je usvojen.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) usvajaju plan upisa djece u Dječji vrtić
Ivanić Grad za p.g. 2014./2015.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o raspisivanju natječaja
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto domara-vozača (na neodređeno vrijeme).

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 10. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 30.06.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 30. lipnja 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 10. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 10. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 09. sjednice upravnog vijeća;
2. Otvaranje prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto domaravozača (na neodređeno vrijeme);
3. Razmatranje i rješavanje žalbe roditelja na rješenje o odbijanju zahtjeva za upis djeteta
u vrtić- izvj. R. Đunđenac;
4. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 10. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: Zapisnik sa 09. sjednice jednoglasno je usvojen.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice te
donose odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto domara-vozača na neodređeno
vrijeme u Dječjem vrtiću Ivanić Grad.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća s 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donose rješenje kojim se
odbija žalba gđe. Š. Štefanije Bunjevac Mihelčić (za mldb. F. Mihelčića) s obzirom da
prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta u vrtić nije priložena dokumentacija, odnosno
nisu ostvareni uvjeti temeljem kojih bi mldb. F. Mihelčić ostvarivao prednost prilikom upisa
djece u vrtić.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 11. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 27.08.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 27. kolovoza 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 11. sjednica
upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 11. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija mandata člana upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika;
2. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice upravnog vijeća;
3. Razmatranje i rješavanje žalbi roditelja na rješenje o odbijanju zahtjeva za upis djeteta
u vrtić- izvj. R. Đunđenac;
4. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 11. sjednice:

Ad. 2
Zaključak: Zapisnik sa 10. sjednice jednoglasno (sedam glasova) je usvojen.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donose rješenja kojim se
odbijaju žalbe gđe. R. Škrgulje (za mldb. R. Jandrijević Škrgulju) i I. i G. Kučinića (za mldb.
Z. Kučinića) s obzirom da je prvostupanjskim rješenjem ispravno utvrđeno, a sukladno
Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad kako isti ne ostvaruju prednost pri upisu
spram ostale upisane djece odgovarajućeg godišta.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 12. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 12.09.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 12. rujna 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 12. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 12. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice upravnog vijeća;
2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za
pedagošku godinu 2013/2014. – izvj. R. Đunđenac-ravnateljica, D. Demeter-zdrav.
voditeljica, Ana Marija Pavlić-pedagog, T. Cvijanović- soc. pedagog, Miljana Ivešić –
psiholog (pripravnik);
3. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno/neodređeno vrijeme) izvj. R. Đunđenac;
4. Raspisivanje natječaja za radno mjesto spremačice (na određeno vrijeme) – izvj. R.
Đunđenac;
5. Raspisivanje natječaja za radno mjesto domara-vozača (na neodređeno vrijeme) – izvj.
R. Đunđenac;
6. Raspisivanje natječaja za radno mjesto voditelja računovodstva (na određeno vrijeme)
– izvj. R. Đunđenac;
7. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 12. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: Zapisnik sa 11. sjednice usvojen je sa 4 glasa ZA i 1 SUZDRŽAN.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM usvajaju Izvješće o realizaciji
Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2013./2014.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest) glasova donose odluku o raspisivanju natječaja
za radno mjesto odgojitelja u Dječjem vrtiću Ivanić Grad na neodređeno vrijeme (1
izvršitelj/ica) i na određeno vrijeme (5 izvršiteljica).
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest) glasova donose odluku o raspisivanju natječaja
za radno mjesto spremačice u Dječjem vrtiću Ivanić Grad na određeno vrijeme.
Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest) glasova donose odluku o raspisivanju natječaja
za radno mjesto domara-vozača na neodređeno vrijeme.

Ad. 6
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest) glasova donose odluku o raspisivanju natječaja
za radno mjesto voditelja računovodstva na određeno vrijeme.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 13. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 06.10.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 06. listopada 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 13. sjednica
upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 13. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića
Ivanić Grad za pedagošku godinu 2014./2015. – izvj. R. Đunđenac-ravnateljica, D.
Demeter-zdrav. voditeljica, Ana Marija Pavlić-pedagog, T. Cvijanović- soc. pedagog,
Miljana Ivešić – psiholog (pripravnik), Ivana Dijanić-pedagog (pripravnik);
3. Otvaranje prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja
(na određeno/neodređeno vrijeme) i donošenje odluke o istom;
4. Otvaranje prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto domaravozača (na neodređeno vrijeme) i donošenje odluke o istom;
5. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno) - izvj. R. Đunđenac;
6. Razmatranje i donošenje odluke o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad– izvj. R. Đunđenac;
7. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 13. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: Zapisnik sa 12. sjednice usvojen je jednoglasno (šest glasova).
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) usvajaju Godišnji plan i program rada
Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2014./2015.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o zasnivanju radnog
odnosa za radno mjesto odgojitelja u Dječjem vrtiću Ivanić Grad na neodređeno vrijeme (1
izvršitelj/ica) s Petrom Lacković i na određeno vrijeme (5 izvršitelja/ica) s Nikolinom
Abramović, Anom Klak, Valentinom Budak, Martinom Novosel i Nikolinom Vujičić.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (7 glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice za
zasnivanje radno odnosa za radno mjesto domara-vozača s kandidatom Žarkom Jurakom.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 14. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 23.10.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 23. listopada 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 14. sjednica
upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 14. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice upravnog vijeća;
2. Otvaranje prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačice
(na određeno vrijeme) i donošenje odluke o istom;
3. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno) - izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad– izvj. R. Đunđenac;
5. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 14. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: Zapisnik sa 13. sjednice usvojen je jednoglasno (pet glasova).
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća prihvaćaju (4 glasova ZA 1 SUZDRŽAN) prijedlog ravnateljice
za zasnivanje radno odnosa za radno mjesto spremačice s kandidatkinjom B. Mišić.
Ad. 3
Zaključak: članovi vijeća jednoglasno (pet glasova) donose odluku o raspisivanju natječaja
za radno mjesto odgojiteljice (na određeno, puno radno vrijeme, 1-izvršitelj/ica; na određeno,
nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica).
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o upisu Djece u Dječji vrtić Ivanić Grad zajedno s predloženom novom
formulacijom članka 2. istoga.
Ad. 5
Zaključak: članovi vijeća jednoglasno (pet glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice o tekstu
očitovanja o primjedbi gđe. T. Erceg Jelenčić.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 15. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 20.11.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 20. studeni 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 15. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 15. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice upravnog vijeća;
2. Otvaranje prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja
(na određeno vrijeme) i donošenje odluke o istom;
3. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno) - izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje prigovora iznijetog u svezi natječaja za domara-vozača;
5. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 15. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: Zapisnik sa 14. sjednice usvojen (četiri glasova ZA i JEDAN suzdržan).
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice za
zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljice (na određeno vrijeme, s punim radnim
vremenom, 1- izvršitelj) s kandidatkinjom Marinom Jeleč.
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice za
zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljice (na određeno vrijeme, s nepunim
radnim vremenom, 1- izvršitelj) s kandidatkinjom Danirom Svilić.
Ad. 3
Zaključak: članovi vijeća jednoglasno (pet glasova) donose odluku o raspisivanju natječaja za
radno mjesto odgojiteljice (na određeno, puno radno vrijeme, 1-izvršitelj/ica).
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) prihvaćaju tekst očitovanja na prigovor
gosp. Z. Sraca u svezi provedbe natječaja za domara-vozača.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 16. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 01.12.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 01. prosinca 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 16. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 16. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto voditelja
računovodstva (na određeno vrijeme) i donošenje odluke o istom;
3. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 16. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: Zapisnik sa 15. sjednice usvojen je (četiri glasova) jednoglasno.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (četiri glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice za
zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto voditeljice računovodstva (na određeno vrijeme, s
punim radnim vremenom, 1- izvršitelj) s kandidatkinjom Valentinom Vidović.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 17. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 18.12.2014. godine u prostorijama objekta «Suncokret»
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 18. prosinca 2014. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 17. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 17. sjednice upravnog vijeća:
15. Verifikacija zapisnika s 16. sjednice upravnog vijeća;
16. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana prihoda i rashoda za
2015. godinu – izvj. K. Marijašević;
17. Otvaranje prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja
(na određeno) i donošenje odluke o istom;
18. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno)- izvj. R. Đunđenac;
19. Razmatranje i donošenje odluke o:
e) Provedbi nabave plina za potrebe Dječjeg vrtića Ivanić Grad;
f) Provedbi nabave toplinske energije za potrebe Dječjeg vrtića Ivanić Grad
(podružnica Žeravinec)
– izvj. N. Hanžek;
20. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 17. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: Zapisnik sa 16. sjednice usvojen je (četiri glasova) jednoglasno.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća (sa 1 glasom ZA i 3 glasa SUZDRŽAN) ne usvajaju prijedlog
ravnateljice za usvajanjem Financijskog plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Ivanić Grad za
2015. godinu, te zaključuju kako će se o istom pitanju rasprava provesti na slijedećoj sjednici.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (4 glasa) prihvaćaju prijedlog ravneteljice i izabiru
kandidatkinju Dalidu Roviščanec za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljice
(na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1- izvršitelj, vođenje programa engleskog
jezika).
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (4 glasa) prihvaćaju prijedlog ravnateljice za
raspisivanjem natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno, nepuno radno vrijeme, 1izvršitelj/ica) s napomenom da se prijave ne dostavaljaju u zatvorenim omotnicama.
Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (četiri glasova) donose odluku o:
e) provedbi nabave plina;

f) provedbi nabave toplinske energije.
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 18. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 28.01.2015. godine u prostorijama centralnog objekta
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 28. siječnja 2015. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 18. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 18. sjednice upravnog vijeća:
21. Verifikacija mandata novoizabranih članova upravnog vijeća;
22. Izbor predsjednika upravnog vijeća;
23. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice upravnog vijeća;
24. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana prihoda i rashoda za
2015. godinu – izvj. R. Đunđenac;
25. Razmatranje i donošenje odluke o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa za
radno mjesto odgojitelja (na određeno)- izvj. R. Đunđenac;
26. Razmatranje prigovora:
a) u svezi naknade troškova prijevoza na posao i s posla radnika Dječjeg vrtića Ivanić
Grad – izvj. R.Đunđenac;
b) na odabir kandidata za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja –
izvj. R. Đunđenac;
c) iznijetog na odgovor u svezi prigovora na natječaj za domara-vozača – izvj. R.
Đunđenac;
27. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 18. sjednice:

Ad. 2
Zaključak: članovi upravnog vijeća (6 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN) izabiru, za
predsjednika upravnog vijeća, gosp. Željka Pongraca.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća usvajaju (5 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN) zapisnik sa 17. sjednice
upravnog vijeća.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća ( 4 glasa ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN) usvajaju
prijedlog ravnateljice za usvajanjem Financijskog plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića
Ivanić Grad za 2015. godinu.
Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (7 glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice i izabiru
kandidatkinju Anu-Mariju Tomac za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljice
(na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom).
Ad. 6
Zaključak:

g) članovi Vijeća (5 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN) prihvaćaju tekst odgovora na prigovor
u svezi naknade troškova prijevoza na posao i s posla radnika Dječjeg vrtića Ivanić
Grad podnesenog od strane N. Padro;
h) članovi Vijeća jednoglasno (7 glasova) prihvaćaju tekst odgovora na prigovor M.
Frančić u svezi odluke o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa za radno
mjesto odgojitelja (na određeno, puno radno vrijeme, vođenje cjelodnevnog programa
engleskog jezika);
i) članovi Vijeća jednoglasno zaključuju kako je u ovome slučaju zaključkom
(KLASA:023-01/14-01/87, URBROJ:238/10-06-02-14-90) u cijelosti, sukladno svim
pozitivnim propisima, odgovorilo već na prvotni prigovor Z. Sraca, zaprimljenog dana
27.10.2014. godine, zbog čega odbacuje ponovno postupanje po ponovnom prigovoru
o istoj predmetnoj stvari.
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 19. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 17.03.2015. godine u prostorijama centralnog objekta
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 17. ožujka 2015. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 19. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 19. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2014. godine – izvj. R. Đunđenac;
3. Razmatranje i donošenje odluke o Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad
– izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto spremačice (na određeno)- izvj. R. Đunđenac;
5. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto odgojiteljice (na određeno)- R. Đunđenac;
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u p.g.
2015./2016. – izvj. R. Đunđenac;
7. Razmatranje i donošenje odluke o planu upisa djece za p.g. 2015./2016. – izvj. R.
Đunđenac;
8. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 19. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) usvajaju zapisnik sa 18. sjednice
upravnog vijeća.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) usvajaju prijedlog ravnateljice za
usvajanjem Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Ivanić Grad za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2014. godine.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) usvajaju tekst Pravilnika o upisu djece
u Dječji vrtić Ivanić Grad.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) prihvaćaju prijedloge ravnateljice o
raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačice (1
izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, te 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno
vrijeme), te natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto spremačice (1 izvršitelj/ica
na određeno, puno radno vrijeme).

Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice o
raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljice (1
izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme).
Ad. 6
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice o
raspisivanju natječaja za upis djece u p.g. 2015./2016. u razdoblju od 23.03. do 22.04.2015.
godine.
Ad . 7
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) prihvaćaju prijedlog ravnateljice o
planu upisa djece u p.g. 2015./2016. s povećanjem broja djece po skupini u najvišem iznosu
do 25% u odnosu na mjerila određena Državno pedagoškim standardima predškolskog odgoja
i naobrazbe određene za svaku odgojnu skupinu.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 20. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 16.04.2015. godine u prostorijama centralnog objekta
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 16. travnja 2015. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 20. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 20. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto
spremačice (na određeno) – izvj. R. Đunđenac;
3. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto
odgojiteljice (na određeno) - izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o razdoblju korištenja godišnjih odmora za 2015.
godinu – izvj. R. Đunđenac;
5. Razmatranje i donošenje odluke o zatvaranju objekata Dječjeg vrtića Ivanić Grad u
ljetnom periodu 2015. (srpanj i kolovoz) – izvj. R. Đunđenac;
6. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 20. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju zapisnik sa 19. sjednice
upravnog vijeća.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju prijedlog ravnateljice i donose
odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačice (na određeno, puno radno
vrijeme) s kandidatkinjom Ninom-Marijanom Mračić.
Zaključak: članovi Vijeća usvajaju (četiri glasova ZA 1 glas SUZDRŽAN) prijedlog
ravnateljice i donose odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačice (na
određeno, nepuno radno vrijeme) s kandidatkinjom Martinom Bekić.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju prijedlog ravnateljice i donose
odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljice (na određeno, puno radno
vrijeme) s kandidatkinjom Daliom Filipašić.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) usvajaju prijedlog o korištenju
godišnjih odmora zaposlenika Dječjeg vrtića Ivanić Grad za 2015. godinu najvećim dijelom u
mjesecu srpnju i kolovozu 2015. godine i to od 22. lipnja do 28. kolovoza 2015. godine.
Ad. 5

Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) usvajaju prijedlog o zatvaranju
objekata Dječjeg vrtića Ivanić Grad, osim objekta „Livada“ (podružnica Žeravinec) u
razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza 2015. godine.
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 21. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 26.05.2015. godine u prostorijama centralnog objekta
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 26. svibnja 2015. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 21. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 21. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama Statuta
Dječjeg vrtića Ivanić Grad – izvj. R. Đunđenac;
3. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto
spremačice (na određeno) – izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o izmjeni Odluke o zatvaranju objekata Dječjeg vrtića
Ivanić Grad u ljetnom periodu 2015. (srpanj i kolovoz) – izvj. R. Đunđenac;
5. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 21. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju zapisnik sa 20. sjednice
upravnog vijeća.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) donose odluku o prijedlogu Statutarne
odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju prijedlog ravnateljice i donose
odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačice (na određeno, puno radno
vrijeme) s kandidatkinjom Marom Tokić.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) usvajaju prijedlog ravnateljice kojim se
donosi odluka o izmjeni odluke o zatvaranju objekata Dječjeg vrtića Ivanić Grad u ljetnom
periodu, na način da se u predmetnoj odluci riječi „podružnica Žeravinec (objekt «Livada»)“
zamjene s riječima: „ središnji objekt (objekt „Suncokret“)“.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 22. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 15.06.2015. godine u prostorijama centralnog objekta
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 15. lipnja 2015. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 22. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 22. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ivanić
Grad– izvj. R. Đunđenac;
3. Razmatranje i rješavanje žalbi podnesenih na rješenja o odbijanju zahtjeva za upis
djeteta u vrtić- izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje predstavke na postupak upisa djece u dječji vrtić – izvj. R. Đunđenac;
5. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja u
vrijeme njegove privremene spriječenosti – izvj. R. Đunđenac;
6. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 22. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: članovi Vijeća (pet glasova ZA 1 SUZDRŽAN) usvajaju zapisnik sa 21. sjednice
upravnog vijeća.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o usvajanju Pravilnika
o radu Dječjeg vrtića Ivanić Grad.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose rješenja o odbijanju žalbi
podnesenih na rješenja o odbijanju zahtjeva za upis djeteta u vrtić koja se odnose na mldb. M.
Mlikotić, A. Srebačić, M. Minarik, E. Turčinec i M. Šlopar, s obzirom da je prvostupanjskim
rješenjima ispravno utvrđeno činjenično stanje i donesena pravilna rješenja, a sukladno
odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose zaključak o utvrđivanju teksta
odgovora na predstavku Višnje Fusek, a u svezi postupka upisa djece u dječji vrtić.
Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) prihvaćaju prijedlog ravanteljice i
imenuju Marinu Čalušić, zaposlenu u Dječjem vrtiću Ivanić Grad na radnom mjestu
odgojitelja, za osobu koja zamjenjuje ravnatelja za vrijeme njegove privremene spriječenosti.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 23. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 23.09.2015. godine u prostorijama centralnog objekta
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 23. rujna 2015. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 23. sjednica upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 23. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Ivanić
Grad – izvj. R. Đunđenac;
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Ivanić Grad za
pedagošku godinu 2015./2016. – izvj. izvj. R. Đunđenac-ravnateljica, D. Demeterzdrav. voditeljica, Ana Marija Pavlić-pedagog, T. Cvijanović- soc. pedagog;
4. Razmatranje i donošenje odluke o Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog
programa rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2014./2015. – izvj. R.
Đunđenac-ravnateljica, D. Demeter-zdrav. voditeljica, Ana Marija Pavlić-pedagog, T.
Cvijanović- soc. pedagog;
5. Razmatranje i donošenje odluke o Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog
rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2015./2016. – izvj. R.
Đunđenac-ravnateljica, D. Demeter-zdrav. voditeljica, Ana Marija Pavlić-pedagog, T.
Cvijanović- soc. pedagog;
6. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno vrijeme s punim
radnim vremenom - 7 izvršitelja/ice; na određeno s nepunim radnim vremenom – 1
izvršitelj/ica) - izvj. R. Đunđenac;
7. Raspisivanje natječaja za radno mjesto spremačice (na određeno vrijeme s punim
radnim vremenom – 3 izvršitelja/ice) – izvj. R. Đunđenac;
8. Raspisivanje natječaja za radno mjesto pomoćne kuharice (na određeno vrijeme s
punim radnim vremenom, 1 – izvršitelj/ica) – izvj. R. Đunđenac;
9. Raspisivanje natječaja za radno mjesto računovodstvenog radnika (na određeno
vrijeme s punim radnim vremenom, 1 – izvršitelj/ica) – izvj. R. Đunđenac;
10. Donošenje odluke o financiranju i pohađanju programa predškole za djecu s
prebivalištem izvan područja Grada Ivanić-Grada
11. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 23. sjednice:

Ad. 1
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) usvajaju zapisnik sa 22. sjednice
upravnog vijeća.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o donošenju
Statutarne odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad.

Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o usvajanju
Kurikuluma Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2015./2016.

Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o usvajanju Izvješća
o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za
pedagošku godinu 2014./2015.
Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o usvajanju
Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za
pedagošku godinu 2015./2016.
Ad. 6
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o raspisivanju
natječaja za radno mjesto odgojitelja (na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - 7
izvršitelja/ice; na određeno s nepunim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica).
Ad. 7
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o raspisivanje
natječaja za radno mjesto spremačice (na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 3
izvršitelja/ice).
Ad. 8
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o raspisivanju
natječaja za radno mjesto pomoćne kuharice (na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, 1 – izvršitelj/ica).
Ad. 9
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o raspisivanju
natječaja za radno mjesto računovodstvenog radnika (na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom, 1 – izvršitelj/ica).
Ad. 10
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (sedam glasova) donose odluku o financiranju i
pohađanju programa predškole za djecu s prebivalištem izvan područja Grada Ivanić-Grada.

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

SAŽETAK ZAPISNIKA
sa 24. sjednice upravnog vijeća
DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ GRAD,
održane 16.10.2015. godine u prostorijama centralnog objekta
Dječjeg vrtića Ivanić Grad
Dana 16. listopada 2015. održana je u prostorijama objekta «Suncokret» 24. sjednica
upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivanić Grad sa slijedećim dnevnim redom i donijetim
zaključcima/odlukama istoga:
Dnevni red 24. sjednice upravnog vijeća:
1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice upravnog vijeća;
2. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto
odgojitelja - izvj. R. Đunđenac;
3. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto
računovodstvenog radnika – izvj. R. Đunđenac;
4. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pomoćne
kuharice – izvj. R. Đunđenac;
5. Razmatranje i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto
spremačice – izvj. R. Đunđenac;
6. Razno.
Sažetak donesenih zaključaka Upravnog vijeća o točkama dnevnoga reda sa 24. sjednice:
Ad. 1
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) usvajaju zapisnik sa 23. sjednice
upravnog vijeća.
Ad. 2
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o zasnivanju radnog
odnosa na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom) za radno mjesto odgojiteljice s
kandidatkinjama Anom Klak, Nikolinom Abramović, Marijom Keber, Martinom Novosel,
Valeriom Bobinec, Daliom Filipašić i Nikolinom Vujičić, te na određeno vrijeme (s nepunim
radnim vremenom) za radno mjesto odgojiteljice s kandidatkinjom Valentinom Lončarić.
Ad. 3
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o zasnivanju radnog
odnosa na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom) za radno mjesto računovodstvenog
radnika s kandidatkinjom Valentinom Vidović.
Ad. 4
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (pet glasova) donose odluku o zasnivanju radnog
odnosa za radno mjesto pomoćne kuharice na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom)
s kandidatkinjom Martinom Bekić.
Ad. 5
Zaključak: članovi Vijeća jednoglasno (šest glasova) donose odluku o zasnivanju radnog
odnosa za radno mjesto spremačice na određeno vrijeme (s punim radnim vremenom) s
kandidatkinjama Ninom-Marijanom Mračić, Marom Tokić i Božicom Mišić.
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

