DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KUTINA, A. Cesarca 4a
KLASA: 007-04/22-02/06
URBROJ: 2176-67-22-3
Kutina, 3.10. 2022.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 32. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kutina održane 29.9. 2022. god. u 15.00 sati u zbornici
objekta Maslačak, A. Hebranga1.
Sudjelovali: : Dajana Tušek, Robert Kolenc, Matija Podoreški i Damir Culjak
Odsutni: Adrijana Kovalčik, Andrija Vdović i Martina Pavlić opravdali izostanak
Ostali sudionici: Sandra Todorov - ravnateljica, Elana Vasik predstavnik sindikata za predškolski
odgoj
Zapisničar: Božica Kranjčec - tajnica
Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Robert Kolenc, pozdravlja prisutne i konstatira da je
nazočno 4 članova Upravnog vijeća i da su ispunjeni uvjeti za pravovaljano donošenje odluka, te
pozdravlja novog člana Matiju Podoreški koji je imenovan odlukom osnivača umjesto biše članice
Ljerke Grgić
Dnevni red
Prihvaćanje zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća
Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića Kutina za pedagošku
2022./2023. i Kurikulum Dječjeg vrtića Kutina od pedagoške 2022./2023. do 2026./2027.
godine i donošenje Odluke o njegovom prihvaćanju
3. Donošenje odluke o izboru kandidata prema raspisanom natječaju za 4 odgojitelja na
određeno puno radno vrijeme za zamjenu radnica Cindrić Božice, Jasmine Crnojević i Ane
Barić na roditeljskom dopustu i Vesne Starčević na bolovanju
4. Donošenje odluke o izboru kandidata prema raspisanom natječaju za 1
odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme zbog odlaska radnice Jasne
Borovnjak u mirovinu
5. Donošenje odluke o izboru kandidata prema raspisanom natječaju za 3
odgojitelja na određeno ne puno radno vrijeme za vođenje programa
predškole
6. Donošenje odluke o izboru kandidata prema raspisanom natječaju za 1
odgojitelja na određeno ne puno radno vrijeme za zamjenu odgojiteljice M.
Sever Rožić koja koristi pravo na rad u skraćenom radnom vremenu zbog
njege djeteta s težim smetnjama u razvoju do 30.6.2023.g.
7. Donošenje odluke o izboru kandidata prema raspisanom natječaju za 1
odgojitelja na određeno ne puno radno vrijeme za zamjenu odgojiteljice S.
Freh koja koristi trajno pravo na rad u skraćenom radnom vremenu zbog
njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
8. III. Rebalans za Dječji vrtić Kutina i donošenje Odluke o njegovom usvajanju
9. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Kutina radi usklađivanja s
novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju
10. Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u
Dječjem vrtiću Kutina radi usklađenja s novim Zakonom o predškolskom
odgoju i obrazovanju
11. Razno
Nakon provedenog glasanja, predsjednik Upravnog vijeća Robert Kolenc utvrdio je da je predloženi
dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi na rad po pojedinim točkama dnevnog reda
1.
2.

Ad1.)
ODLUKA: verificiranje mandata novog člana Matije Podoreški
ZALJUČAK : jednoglasno prihvaćen zapisnik sa 31 .sjednice Upravnog vijeća održanog 30.8.2022.
godine.

Ad2.)
ODLUKA: jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i izvedbenog program rada
Dječjeg vrtića Kutina za pedagošku 2022./2023. i Kurikulum Dječjeg vrtića Kutina od pedagoške
2022./2023. do 2026./2027. godine
Ad 3)
ODLUKA: jednoglasno se donosi Odluka o zasnivanju radnog odnosa na određeno, puno radno
vrijeme. za zamjenu odgojiteljice 1. Božice Cindrić na roditeljskom dopustu prima se odgojiteljica
Ksenija Mihalinac iz Stupovače, 2. Jasmine Crnojević na roditeljskm dopustu prima se odgojiteljica
Balaško Tina iz Gojila, 3. Ane Barić na roditeljskom dopustu prima se odgojiteljica Petra Burigo iz
Kutine ali ne duže od 5 mjeseci, i 4. Vesne Starčević na bolovanju prima se odgojiteljica Ivon
Batković iz Kutine.
Ad 4)
ODLUKA: jednoglasno se donosi Odluka o zasnivanju radnog odnosa sa 1.11.2022. godine na
neodređeno puno radno vrijeme za zamjenu odgojiteljice Jasne Borovnjak koja odlazi u mirovinu, s
odgojiteljicom Helenom Zulić iz Kutine
Ad 5)
ODLUKA: jednoglasno se donosi odluka o zasnivanju radnog odnosa sa 1.10.2022. do
31.05.2023.godine na određeno nepuno radno vrijeme za vođenje programa predškole s Verom Ristić
iz Kutine i Teom Melani Goršeta iz Kutine
Ad 6)
ODLUKA: jednoglasno se donosi Odluka o zasnivanju radnog odnosa s određeno nepuno radno
vrijeme za zamjenu odgojiteljice M. Sever Rožić koja koristi pravo na rad u skraćenom radnom
vremenu zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju s odgojiteljicom Gabrielom Debeljak od
1.10.2022. do 30.6.2023.g.
Ad 7)
ODLUKA: jednoglasno se donosi Odluka o zasnivanju radnog odnosa s određeno nepuno radno
vrijeme za zamjenu odgojiteljice Sanje Freh koja koristi trajno pravo na rad u skraćenom radnom
vremenu zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju s odgojiteljicom Gabrielom Debeljak od
1.10.2022.g. pa dokle god bude radnica koristila to pravo.
Ad 8)
ODLUKA: jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju III. rebalansa proračuna Dječjeg vrtića Kutina
Ad 9)
ODLUKA: jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg
vrtića Kutina
Ad 10)
ODLUKA: jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Prijedloga izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem vrtiću Kutina i prijedloga izmjene i dopune
Sistematizacije radnih mjesta u Dječjem vrtiću Kutina
Ad 11)
OBAVIJEST: Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (FEE) u suradnji s organizacijom The World
Realay Ltd te zemalja članicama uključujući i Hrvatsku organizira non-stop štafetu nazvanu Running
Out of Time. Štafeta traje36 dana i prolazi kroz 18 zemalja (od Škotske do Egipta) i 19.10.2022.godine
biti će u Kutini predaja štafetne palice. Dječji vrtić Kutina je sudionik štafete.
Dnevni red je ovim iscrpljen te je predsjednik Upravnog vijeća Robert Kolenc zaključio 32. sjednicu
Upravnog vijeća
Sjednica je završena 16.00 sati.
ZAPISNIČAR
Božica Kranjčec

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Robert Kolenc

