Dječji vrtić Sopot
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c
Upravno vijeće
KLASA:601-02/16-04/01-62
URBROJ:251-592-04/16-2
Zagreb, 30.11.2016.

Z A P I S N I K
Sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane dana; 30.11.2016. sa početkom u 16,30 sati.
Na sjednici su nazočni:
Ispred odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića: odgojiteljica:

1. VERA MARTINČEVIĆ MIKIĆ,

predsjednica Upravnog vijeća

2. MAJA KATRIĆ,

član - predstavnica osnivača

3. JOSIP BULIĆ,

član - predstavnik osnivača

4. ALEN BITIĆI,

član - predstavnik osnivača

5. BOŽIDARKA HRVAČIĆ,

član - predstavnica roditelja

ZAPISNIČAR. Dragica Laklija, tajnica
Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ.
Usvaja se predloženi:

DNEVNI RED:
1. Izvješće o izvršenju zaključaka i verifikacija Zapisnika s prethodne
28. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 29.09.2016.
2. Etički kodeks DV Sopot
3. Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja:
2 odgojitelja – rad na određeno vrijeme do povratka na rad:
/zamjena za roditeljski dopust, objava od 3. - 11.11.2016./,
zamjena za bolovanje: objava od 17. - 25. 2010./
Radni odnosi po Ugovoru o radu do 60 dana
Prestanak Ugovora o radu na određeno vrijeme

1 djelatnik/ica u računovodstvu - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa /objava od 16.-24.11.016./
4. Obavijesti:
godišnji popisi osnovnih sredstava

postignuća
- investicije, sigurnost i zaštita na radu

Ad-1:
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka, s prethodne 28. sjednice
Upravnog vijeća, održane dana: 29.09.2016., iznijeto od strane ravnateljice,, te se
verificira Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća održane dana: 29.09.2016.

Ad-2:
Na temelju čl. 43. Statuta Dječjeg vrtića Sopot, Upravno vijeće donosi:

ETIČKI KODEKS DJEČJEG VRTIĆA SOPOT
Isti se akt objavljuje na web.str. DV i oglasnim pločama u objektima.

Ad-3:
Na prijedlog ravnateljice , d
 onose se Odluke o izboru kandidata:
1/ Objavom Natječaja u Biltenu br.: 200 od 17. do 25. 10. 2016.: (2 odgojitelja zamjena za bolovanje:
Melite Rosandić od 16.08.2016. i Gordane Babić od 05.09.2016.)
/suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA:601-02/16-01/31
URBROJ:251-10-12-16-22 od 14. 10. 2016./
Bolovanje Babić Gordane zaključeno je sa 04.11.2016., tako da se donosi Odluka kojom se poništava
dio objavljenog Natječaja kojim se traže 2 zamjene, a ostaje izbor 1 kandidata.
Slijedom navedenog, jednoglasno usvojen prijedlog ravnateljice te se donosi se Odluka kojom je za
zamjenu za bolovanje Melite Rosandić, izbran je kandidat: Sunajko Tatjana - stručna prvostupnica
predškolskog odgoja, pripravnica .
2/ Objavom Natječaja u Biltenu br.: 212 od 03. do 11.11.2016. (1 odgojitelj zamjena za roditeljski dopust
Brezak Adrijane)
/suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport KLASA:601-02/15-01/42
URBROJ:251-10-12-15-20 od 03.09.2015. /
Slijedom navedenog, jednoglasno usvojen prijedlog ravnateljice te se donosi se Odluka kojom je za
zamjenu za roditeljski dopust Adrijane Brezak, izbran je kandidat: Valentina Pleše – sveučilišna
prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sada u radnom odnosu do 60 dana na tom
radnom mjestu.
3/ Prestanak Ugovora o radu na određeno vrijeme 31.10.2016., odgojiteljici Mišić Kristini – Ugovor o
radu do 60 dana, po izjavi radnice.
4/ 24.10.2016. Ugovor o radu do 60 dana – Maritina Jokić – magistra predškolskog odgoja
5/ Objavom u Biltenu br.: 221 od 16.- 24.11.016., - 1 djelatnik/ica u računovodstvu - stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa., izabran je kandidat: MAJA DANILOVIĆ stručna
prvostupnica ekonomije.

Ad-4:

1/ Prima se na znanje informacija o imenovanju Povjerenstava za godišnje popise osnovnih sredstava,
sa stanjem 31.12.2016.

2/ Svečanost promoviranja u zvanju 9 –ero odgojitelja i stručnih suradnika u zvanje mentora – odgojitelja,

odnosno mentora stručnog suradnika, održano je dana 13.10.2016.

3/ Prima se na znanje informacija o izvedenim radovima:
1) na zamjeni stolarije na objektu V. Kovačića 18 c. /Izvođač radova: METALBENETONd.o.o. Sveti Križ
Začretje./ od 27.10.2016.
2) rekonstrukciji toplinske stanice na objektu V. Kovačića 18 c.
3) rekonstrukciji toplinske stanice na objektu Ostrogovićeva 9 /izvođač radova:
„TERMOINŽENJERING-MONTAŽA“ d.d. Bukevje Bistrnsko/ od 03.11.2016.

4/ Uočeni nedostaci prilikom pregleda i ispitivanja električnih instalacija i protupanične rasvjete od
30.11.2016., kontrolu izvršio: „Zagrebinspekt“ d.o.o. za kontrolu i inženjering

*********************************************************************************************************
**************************************************

Završeno u 9,20 sati.
ZAPISNIČAR:
Dragica Laklija

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Vera Martinčević Mikić,v.r.

Po iznijetom obrazloženju prijedloga od strane ravnateljice, te voditeljice
računovodstva jednoglasno se donosi:
U sklopu Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2017.- 2019.
Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Sopot za 2017., projekcija za 2018. i 2019.
/Materijali u prilogu Zapisnika, stručna služba Dječjeg vrtića –Računovodstvena
služba/
Ad-3:
Temeljem članka 43. st. 1. točka 6/ 12,3, Upravno vijeće jednoglasno donosi:
1/ GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA PEDAGOŠKU 2016/2017. godinu

2/ Odluke o provedbi posebnih programa po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta RH
3/ Odluku o prihvaćanju ponuda i prijedloga o iznajmljivanju prostora DV Sopot /prilog
zapisnika/
4/ Stimulativni dodatak na plaću /prilog Zapisnika/
5/ KURIKULUM DJEČEJG VRTIĆA SOPOT za pedagošku 2016/2017.
Objava akata izvršit će se putem web. str. DV Sopot.
Ad-4:
Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave Natječaja u Biltenu br.: 173 od 08. do
16.09.2016.:
Prethodna suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport:
KLASA:601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-16 od 31. kolovoza 2016.

-

Radni odnosi po Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme, 5 odgojitelja:
1/ NIKOLINA BADRIĆ
2/ TEREZA BERAKOVIĆ
3/ IVANA BLAŽEVIĆ
4/ NIKOLINA BUDIĆ
5/ MIA STOJKOVIĆ

Radni odnosi po Ugovoru o radu na određeno vrijeme do 31.08.2017., 2 odgojitelja:
slijedom objavljenog Natječaja od 20.09.2016., i suglasnosti Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i sport , KLASA: 601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-12-16-20 od
08.09. 2016.
1/ TIHANA GRACIN COLARIĆ
2/ ANTONETA KOMARICA

Radni odnosi po Ugovoru o radu na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje u
nastavku - rodiljni dopust, roditeljski dopust: Kamarić Petrović Petra/, 1 odgojitelj:
slijedom objavljenog Natječaja od 24.08.2016.,za izbor jednog odgojitelja i suglasnosti
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, KLASA: 601-02/16-01/31
URBROJ:251-10-12-16-10 od 26. kolovoza 2016.
1/ ĐUKIĆ ZORANA
-

Radni odnosi po Ugovoru o radu do 60 dana, 2 odgojitelja:
1/ MIŠIĆ KRISTINA /bolovanje Rosandić Melite/
2/ VALENTINA PLEŠE /roditeljski Brezak Adrijane/

Ad-5:
Jednoglasno se donosi:
PROCJENA RIZIKA NA RADU Dječjeg vrtića Sopot
/ usvojen prijedlog ispred Odbora za zaštitu na radu od 28.09.2016./

Ad-6:
1. Prima se na znanje obavijest o promoviranju u zvanju 9 –ero odgojitelja i stručnih
suradnika u zvanje mentora – odgojitelja, odnosno mentora stručnog suradnika.
2. 40. obljetnica rada Dječjeg vrtića Sopot – 02. mj. 2017.
3. Prima se na znanje informacija o rezultatima ispitivanja i ispravnosti:
1/ PLINSKE INSTALACIJE broj: 350-1409-2742 od 22.09.2016.

2/ Radnog okoliša, funkcionalnosti ventilacije, osvijetljenosti kancelarijskih prostora od 08.09.2016.
3/ Gromobranske instalacije objekta V. Kovačića i Ostrogovićeva 9 od 08.09.2016.

Završeno u 18,20 sati.
ZAPISNIČAR:
Dragica Laklija,v.r.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Vera Martinčević Mikić,v.r.
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