Dječji vrtić Sopot

Zagreb, Viktora Kovačića 18 c
Upravno vijeće
KLASA:601-02/17-01/35
URBROJ:251-592-04/17-2
Zagreb, 30.8.2017.

Z  A  P  I  S  N  I  K
Sa 35. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 30.8. 2017., sa početkom u14,00 sati.
Na sjednici su nazočni:
 Ispred odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića: odgojiteljica:

1.   MAJA KATRIĆ,
2.   JOSIP BULIĆ,
3.   ALEN BITIĆI,
4.   BOŽIDARKA HRVAČIĆ,

                           član  - predstavnica osnivača,
                                        član -  predstavnik osnivača
              član -  predstavnik osnivača
                           član  - predstavnica roditelja

5.   VERA MARTINČEVIĆ MIKIĆ,                                     predsjednica Upravnog vijeća,
 odsutna - bolovanje
ZAPISNIČAR: Dragica Laklija, tajnica
Ostali nazočni: Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ.
Predsjedavajući: MAJA KATRIĆ
Usvaja se predloženi;

D N E V N I   R E D:
1. Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka te  verifikacija Zapisnika s prethodne
    34. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 28.06.2017.
 - Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH KLASA:UP/I-601-02/17-03/00003
URBROJ: 533-25-17.0002 od 03.07.2017. kojim se Dječji vrtić Sopot u Zagrebu imenuje stručno razvojnim
centrom za unapređivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog
usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika za provedbu inkluzivnog prisuta prema uključivanju djece s
teškoćama rane i predškolske dobi, na četiri godine….
2.  Izvješće o radu Dječjeg vrtića Sopot u pedagoškoj godini 2016/2017.
      - Izvješća o provedenim programima po Ugovorima o iznajmljivanju prostora Dječjeg vrtića Sopot
       /Izvješćuje ravnateljica M. Marjanac,mag.praesc.educ./
3.  Rad i radni odnosi:
 -  istek Ugovora o radu:
Maja Petković, stručni suradnik edukacijski rehabilitator sa 11.08.2017., Igor Lazarević, pomoćni
radnik u kuhinji,  Antoneta Komarica, odgojiteljica,  Tihana Gracin Colarić, odgojiteljica,  sa 31. 08. 2017.
Najava odlaska u mirovinu: Kirin Ljubice sa 13.10.2017.

Bolovanja: Robertina Mauzer, terapija, Kovačević Lidija, Grašić Snježana, Budić Nikolina – čuvanje
trudnoće, po potrebi zatražiti zamjenu za odsutne radnike – zbog potrebe posla – do 60 dana ili dulje.
Donošenje Odluke o izboru kandidata po objavi potrebe za :
- 1 stručnim suradnikom: edukacijski rehabilitator – rad na neodređeno vrijeme; Bilten HZZZ RU
Zagreb, br.: 129 od 06.7.2017.
- 1 odgojiteljem defektologom/rehabilitatorom – rad na određeno vrijeme; Bilten HZZZ RU Zagreb, br.:
131 od 10.7.2017.
- 2 odgojitelja – rad do 60 dana do donošenje Odluke po objavi potrebe za radnicima i izboru kandidata za
rad na neodređeno vrijeme, Bilten br: 129 od 06.2017.
- 1 pomoćni radnik u kuhinji, rad na određeno vrijeme do 31. 08. 2018., Bilten HZZZ RU Zagreb, br.: 129 od
06.07.2017.
- 1 spremačica - rad do 60 dana, do donošenja Odluke po objavi potrebe za radnicima i izboru kandidata
za rad na neodređeno vrijem; Bilten br.: 129 HZZZ RU Zagreb, od  06.07.2017.
-  Obavijesti:
Potreba za nova 4 odgojitelja za rad s djecom s TUR upućena Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i
sport KLASA:112-01/17-04/06, Ur.broj:251-592-01/17-1 – u očekivanju smo odgovora obzirom na
činjenično stanje rezultata upisa u ovom predmetu.
Povratak s mirovanja prava: Gordana Gak, pomoćna kuharica sa 01.08.2017.
4. Program energetske zaštite na objektu Ostrogovićeva 9 – obavijest o provođenju programa obnove

Ad-1:
Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka, s prethodne 34. sjednice Upravnog vijeća, održane
dana: 28.6.2017., iznijeto od strane ravnateljice,, te se verificira Zapisnik sa 34. sjednice
Upravnog vijeća održane dana:28.6.2017.
Prima se na znanje  obavijest:

- Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH KLASA:UP/I-601-02/17-03/00003
URBROJ: 533-25-17.0002 od 03.07.2017. kojim se Dječji vrtić Sopot u Zagrebu imenuje:

Stručno razvojnim centrom za unapređivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i
obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika za provedbu inkluzivnog
prisuta prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi, na četiri godine….
Ad-2:
  Temeljem članka 43. st. 1. Točka 6/3 Statuta Dječjeg vrtića Sopot, prihvaća se

IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA SOPOT, za pedagošku godinu 2016/2017,
iznijeto od strane ravnateljice Mirele Marjanac,mag.praesc.educ., i prihvaćeno na sjednici
Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Sopot,   dana 27.08.2016.
Prihvaća se   Izvješća o provedenim programima po Ugovorima o iznajmljivanju prostora Dječjeg vrtića
Sopot u ped.god. 2016/2017.

Ad-3:
Rad i radni odnosi:
 -  istek Ugovora o radu:
1.     Igor Lazarević, pomoćni  radnik u kuhinji,
2.     Antoneta Komarica, odgojiteljica,
3.     Tihana Gracin Colarić, odgojiteljica,  sa 31. 08. 2017.
- sporazumni prestanak radnog odnosa
 4.     Maja Petković, stručni suradnik edukacijski rehabilitator  sa 11.08.2017.,
Najava odlaska u mirovinu: Kirin Ljubice,med.sestra/odgojitelj,  sa 13.10.2017.
Zbog neiznošenja prijedloga kandidata ravnateljice za donošenje Odluke po objavi potrebe za radnicima i
izboru kandidata za rad na neodređeno vrijeme:
2 odgojitelja, Bilten br: 129 od 06.2017., isti se Natječaj poništava i ponovno objavljuje isti, po Suglasnosti
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba
KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-1217-16 od 3. srpnja 2017.
1 spremačica, Bilten br: 129 od 06.2017., isti se Natječaj poništava i ponovno objavljuje isti, po
Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba
KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-1217-18 od 3. srpnja 2017.
Na prijedlog ravnateljice,

donosi se Odluka o  izboru kandidata i radnom odnosu na neodređeno/određeno vrijeme:
KATARINA TALIJAN, stručni suradnik: edukacijski rehabilitator – rad na neodređeno vrijeme; Bilten HZZZ
RU Zagreb, br.: 129 od 06.7.2017. po Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada
Zagreba, KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-1217-14 od 3. srpnja 2017.
NATALIJA VRBAS, odgojitelj defektolog/rehabilitator – rad na određeno vrijeme – zamjena za roditeljski
dopust Tepeš Ivane; Bilten HZZZ RU Zagreb, br.: 131 od 10.7.2017. po Suglasnosti Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba KLASA:601-02/16-01/31 URBROJ:251-10-1216-4 od 25. veljače
2016.
SVEN SVETIĆ, pomoćni radnik u kuhinji, rad na određeno vrijeme do 31. 08. 2018., Bilten HZZZ RU Zagreb,
br.: 129 od 06.07.2017., po Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba
KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-1217-20 od 3. srpnja 2017.
-  Obavijesti:
Potreba za nova 4 odgojitelja za rad s djecom s TUR upućena Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i
sport KLASA:112-01/17-04/06, Ur.broj:251-592-01/17-1 – u očekivanju smo odgovora obzirom na
činjenično stanje rezultata upisa u ovom predmetu.
Ugovori o radu do 60 dana od 1. rujna 2017:
1. MARTINA MATKOVIĆ, spremačica, rad do 60 dana do donošenja Odluke o izboru kandidata po
ponovnoj objavi Natječaja po Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba
KLASA:601-02/17-01/23 URBROJ:251-10-1217-18 od 3. srpnja 2017.

2. SUNAJKO TATJANA, odgojitelj,  rad  do 60 dana, zamjena za bolovanje Nikoline Budić
3. KELAVA NIKOLINA, odgojitelj, rad do 60 dana, zamjena za bolovanje Mauzer Robertine
4. MELITA DONČIĆ VITOVSKI, odgojitelj, rad do 60 dana u skupini djece s TUR
5. MELITA NOVINČAK, odgojitelj, rad od 60 dana u skupini djece s TUR
Radnice: Robertina Mauzer, terapija od 14.8.2017, Kovačević Lidija, bolovanje od 28.8.2017, Budić
Nikolina – čuvanje trudnoće od 22.8.2017., zatražiti Suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
sport Grada Zagreba, zamjenu za odsutne radnike – zbog potrebe posla – do 60 dana ili dulje, te za isto
Suglasnost  Gradskog ureda..za objavom Natječaja.
Zatražiti suglasnost Gradskog ureda za obrazovane, kulturu i sport Grada Zagreba za rad do 60 dana od
1.9.2017, odnosno Suglasnost za objavu Natječaja za 2 odgojitelja – rad na određeno vrijeme do
31.kolovoza 2018. u skupini djece s TUR /red.br. 4. i 5./.
Povratak s mirovanja prava: Gordana Gak, pomoćna kuharica sa 01.08.2017.
Potreba za nova 4 odgojitelja za rad s djecom s TUR upućena Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i
sport KLASA:112-01/17-04/06, Ur.broj:251-592-01/17-1 – u očekivanju smo odgovora, odnosno
Suglasnosti.

Ad-4:
Prima se na znanje informacija o provođenju Programa energetske obnove na objektu
Ostrogovićeva 9, u predmetu nadzora: M.G.PLAN za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu, po
Ugovoru br.:844/2015, KLASA:400-01/15-010/859, URBROJ; 251-26-31-15-2 od 19.1.2016. Izvođač radova
AKSION d.o.o.

Završeno u 15,30

      ZAPISNIČAR:
Dragica Laklija

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
            Vera Martinčević Mikić
               /P.O. Maja Katrić/

