Dječji vrtić Sopot Zagreb
Viktora Kovačića 18 c.
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 60102/1508/012218
URBROJ: 251592/15022
U Zagrebu, 30. 09. 2015.

Z a p i s n i k
sa 1
8
. sjednice Upravnog vijeća održane dana: 
30.09.2015.
Na sjednici su nazočni:
1. /ispred odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića/
- odgojiteljica: VERA MARTINČEVIĆ MIKIĆ, predsjednica Upravnog vijeća
2.
BOŽIDARKA HRVAČIĆ,
član - predstavnica roditelja
3.
SONJA LOVRJENTJEV,
član - predstavnica osnivača
4.
BORIS MATOIC,
član - predstavnik osnivača
3.
DOMAGOJ BILIĆ
,
odsutan
- član - predstavnik osnivača
Zapisničar:
DRAGICA LAKLIJA – tajnica
Ravnateljica : MIRELA MARJANAC, mag.paed.
Konstatira se da su temeljem članka 44. Statuta ispunjeni uvjeti za
pravovaljano odlučivanje, jer je na sjednici nazočan dovoljan broj članova
upravnog vijeća.
Jednoglasno se usvaja predloženi slijedeći:

D N E V N I
1. Verifikacija
22.09.2015.

Zapisnika

sa

R E D:

17. sjednice Upravnog vijeća održane dana

2. Godišnji plan i program rada vrtića za pedagošku godinu 2015/2016

Iznajmljivanje prostora – suglasnost za zaključivanje Ugovora
Provedba Programa javnih potreba predškolskog odgoja i naobrazbe o
d 22.12.2014.

Kurikulum Dječjeg vrtića Sopot za pedagošku 
2015/2016.
3. Izbor kandidata po objavljenim Natječajima od: 26.08.2015.
4. Aktualne informacije

Ad-1:

Izvješće o izvršenju Odluka i Zaključaka sa 17. Sjednice Upravnog vijeća
održane dana: 22. 09. 2015., podnosi ravnateljica:
Izvješće se prihvaća, te se 
verificira Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća
održane dana 22. 09. 2015.

Ad-2:
1/ Temeljem čl. 43. st.1. točka 6/3, Statuta, po prijedlogu ravnateljice, donosi se:

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VRTIĆA za pedagošku godinu
2015/2016,
utvrđen na sjednici Odgojiteljskog vijeća od 28.09.2015.

2/ Na prijedlog ravnateljice donosi se:

Odluku o prihvaćanju prijedloga ugovora o iznajmljivanju 
prostora Dječjeg vrtića

/sukladno dostavljenim ponudama i programima, te ostvarenim rezultatima provođenja tečajeva (
vidi Izvješće o radu ped.g. 2014/2015), u cilju održavanja tečajeva, u pedagoškoj godini 2015/2016,
te se isti dostavljaju Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb, Ilica br. 25, radi
pribavljanja suglasnosti, a potom i potpisivanju priloženih ugovora .

- djeca predškolske dobi
1. Ugovor o iznajmljivanju prostora dječjeg vrtića za provedbu tečaja
engleskog jezika - Učilište"CVRČAK» Zagreb, IV Poljanice 4 za predškolsku djecu
2. Ugovor o iznajmljivanju prostora dječjeg vrtića za provedbu tečaja
ritmike i plesa PLESNE RADIONICE "MODUS CLUB"
i Zagreba , Šišićeva 24 i to za: program plesne radionice za
predškolsku djecu
3. Ugovor o iznajmljivanju športske dvorane dječjeg vrtića za provedbu
tečaja ŠPORTSKOG VRTIĆA u izvođenju ZAGI SPORT, Zagreb,
Havidićeva 3, športski odgoj djece predškolske dobi/
- odrasle osobe
1. Ugovor o iznajmljivanju sportske dvorane dječjeg vrtića za provedbu tečaja:
medicinske YOGE…koji tečaj provodi poduzeće VITA SPORT d.o.o. iz
Zagreba, Petrova 33,
3/ Slijedom članka 76. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sopot , u predmetu isplate
stimulativnog dodatka u visini od 20% osnovne plaće radnika Donosi se: Odluka isplati
stimulativnog dijela plaće u predmetu provedbe Programa javnih potreba predškolskog
odgoja i naobrazbe od 22. 12. 2014., KLASA:400-06/14-01/50 URBROJ:251-01-05-14-60
poglavlje 3. Financiranje djelatnosti, 3.1.1.1. - ostvarivanja vlastitih prihoda i namjene.
/Podatci u računovodstvenoj službi Vrtića/.
4/ Temeljem čl. 43. st.1. točka 6/2, Statuta, po prijedlogu ravnateljice, donosi se:

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA SOPOT za pedagošku godinu
2015./2016.
Doneseni akti objavit će se na str. web. vrtića Sopot.
Ad-3:

1. Temeljem članka 43. st. 1 t. 6/5 Statuta Dječjeg vrtića Sopot, čl. 6.,st.1. 2.
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sopot od 18. 07. 2014.g. u 
predmetu donošenja
Odluke o izboru 1 ODGOJITELJA:
1/ rad na neodređeno vrijeme
2/ rad na određeno vrijeme - zamjena
/čl. 7.,st.1. točka 1. Pravilnika o radu….
/
po objavljenom Natječaju od 26. 08. 2015., 
na prijedlog ravnateljice, donosi se:

O d l u k a o zboru kandidata
1/ rad na neodređeno vrijeme: MELITA CELIĆ, VŠS odgojitelj predškolske djece
2/ rad na određeno vrijeme: MIA BOŽOVIĆ, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
2. Temeljem članka 43. st. 1 t. 6/5 Statuta Dječjeg vrtića Sopot, čl. 6.,st.1. 2.
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sopot od 18. 07. 2014.g. u 
predmetu donošenja
Odluke o izboru 1 SPREMAČICA - rad na neodređeno vrijeme /
po objavljenom
Natječaju od 26. 08. 2015., 
na prijedlog ravnateljice, donosi se:
3.

O d l u k a o zboru kandidata

1/ rad na neodređeno vrijeme:

VIŠNJICA DRVAR

Izabrani, između prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete, u otvorenom roku
od 26.08. do 03.09.2015.

3/
Prethodnom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje kulturu
i sport
KLASA:601-02/15-01/42 URBROJ:251-10-12-15-18 od 03.09.2015. sklopljen je
Ugovor o radu do 60 dana sa 1 izvršiteljem radnog mjesta ODGOJITELJ od
01.09.2015./zamjena za odsutnu odgojiteljicu Brezak Adrijanu – b.o. trudnoća./
Prethodnom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje kulturu
i sport
KLASA:601-02/15-01/42 URBROJ:251-10-12-15-24 od 08.09.2015. sklopljen je
Ugovor o radu do 60 dana sa 5 izvršitelja radnog mjesta ODGOJITELJ od
01.09.2015. /povećani opseg poslova/.
Prethodnom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje kulturu
i sport
KLASA:601-02/15-01/42 URBROJ:251-10-12-15-22 od 03.09.2015. sklopljen je
Ugovor o radu do 60 dana sa 1 izvršiteljem radnog mjesta SPREMAČICA od
01.09.2015. /z.z. b.o. Sertić Zdenka/.
Prethodnom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport
KLASA:601-02/15-01/42 URBROJ:251-10-12-15-20 od 03.09.2015. objavljen je
Natječaj
/u tijeku/,od 25.09. do 05.10.2015. - 1 izvršitelj radnog mjesta
ODGOJITELJ,/zamjena za odsutnu odgojiteljicu Brezak Adrijanu – b.o. trudnoća,
rodiljni, roditeljski/.
Prethodnom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport
KLASA:601-02/15-01/42 URBROJ:251-10-12-15-26 od 08.09.2015. objavljen je

Natječaj /u tijeku/, od 25.09. do 05.10.2015. - 5 izvršitelja radnog mjesta
ODGOJITELJ,/povećan opseg poslova do 31.08.2016./.
Završeno u 18,30.
Zapisničar:

PREDSJEDNIK URPAVNOG VIJEĆA:

____________________
/Dragica Laklija/

____________________________
/Vera Martin
č
evi
ć
Miki
ć
/

