
DJEĈJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ulica dr. Ivana Banjavĉića 2, Duga Resa 
KLASA:601-02/20-04/01 
URBROJ:2133/78-05-20- 
Duga Resa, 24. lipnja  2020. godine 
 
 

 

Z A P I S N I K 

s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 
održane 23. lipnja  2020. godine u prostorijama Vrtića na adresi Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, 

Duga Resa  s početkom u 13,30 sati 
 
   
 

 U radu sjednice sudjelovali su Miroslav Furdek, predsjednik, Matešić Anka i Martina Bežan. 
Ĉlanice vijeća Suzana Grgić i Iva Stipanĉić Benić opravdano su odsutne. Sjednici su takoĊer 

pristupili ravnateljica Vrtića, Ana Božić i Zdenka Matiĉić, tajnica Vrtića u svojstvu zapisniĉara. 
 
Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te konstatira da postoji potreban 

kvorum te su od ukupno 5 ĉlanova prisutna 3 ĉlana. 
 Na predloženi dnevni red  nije bilo primjedbi niti drugih dopuna. Jednoglasno s 3 glasova ZA je 
prihvaćen sljedeći  
 

D n e v n i     r e d 
 
 
 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 18. (telefonske)  sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Duga Resa 
 

2.  Usvajanje  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića Duga Resa 
 

3. Donošenje Odluke o upisu djece u Djeĉji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 2020./2021. 
 

4. Razno 
 
 
 
 

 
D n e v n i    r e d  

1. Verifikacija zapisnika s 18. (telefonske)  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga 
Resa 
 

Zapisnik je dostavljen u radnim materijalima za sjednicu. Predsjednik Upravnog vijeća, 
Miroslav Furdek otvara raspravu o zapisniku.  

Nisu iznesene primjedbe, zakljuĉena je rasprava i predsjednik daje na glasanje prihvaćanje  
navedenog zapisnika. Jednoglasno s 3 glasa ZA donijet je sljedeći  
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Upravno vijeće  verificiralo je zapisnik s 18. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Duga Resa, u predloženom tekstu. 

 



2. Usvajanje  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Duga Resa. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Furdek rijeĉ je dao ravnateljici Božić kako bi dodatno 

dala potrebno pojašnjenje.  
Ravnateljica Božić podsjeća ĉlanove da je prijedlog navedenog Pravilnika usvojen na jednom 

od prethodnih sjednica, isti je sukladno propisanoj proceduri poslan Gradskom vijeću Grada Duge 
Rese na usvajanje. Vijeće je dalo svoju suglasnost, a sada je na Upravnom vijeću da ga uz danu 
prethodnu suglasnost i usvoji. Pravilnik se morao mijenjati kako zbog odreĊenih kozmetiĉkih 
razloga (usklaĊivanje novih naziva koji se vežu na obvezujuće pravne propise kojima se regulira 
predškolski odgoj i obrazovanje, tako i zbog toga što ga je bilo potrebno uskladiti s Državnim 
pedagoškim standardom...) tako i zbog toga jer je ukinuta radno mjesto HACAP-voditelj sustava, a 
uvedena su radna mjesta voditelja raĉunovodstva i administrativno-raĉunovodstvenog djelatnika. 

Miroslav Furdek zahvalio se na danom izlaganje pozvavši pritom prisutne ĉlkanove na 
raspravu. 

 Nisu iznesene primjedbe, zakljuĉena je rasprava i predsjednik daje na glasanje usvajanje 
navedenog Pravilnika. Jednoglasno s 3 glasa ZA donijeta je sljedeća 

 
 

O D L U K U 
 

o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Duga Resa, u predloženom obliku 

 
 

 
 
3. Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Duga Resa u pedagoškoj godini 

2020./2021. 
 

 
Predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Furdek rijeĉ je dao ravnateljici Božić kako bi dodatno dala 

potrebno pojašnjenje.  
Ravnateljica Božić potvrdila je primitak dviju žalbi koje su zaprimljene u roku. Rijeĉ je zapravo više 

o zamolbama jer roditelji se ne žale na utvrĊene bodove već imaju odreĊene zamolbe. Roditelji s 
podruĉja Općine Netretić mole da im se dijeca prime u Vrtić, a rijeĉ je o djeci s posebnim potrebama, a 
drugi roditelji s podruĉja Grada Duge Rese mole da im se zamolba uzme u obzir jer su zakasnili s 
dostavom Zahtjeva (donijeli su ga zadnji dan iza tri sata kada Vrtić više nije radio i ostavili nekoj od 
odgojiteljica). Budući je Pravilnikom o upisu odreĊeno da se u Vrtić mogu upisati djeca s podruĉja 
drugih općina tek kada se upišu djeca s podruĉja grada Duge Rese, ukoliko ostane slobodnih mjesta. 
Obzirom da u ovoj pedagoškoj godini u naš vrtić nije upisano niti jedno dijete s podruĉja drugih općina, 
a rijeĉ je o dvoje djece s posebnim potrebama za koje je potrebno osigurati asistente, ujedno odrediti i 
tko će financirati tog asistenta (trebala bi Općina Netretić), ravnateljica Božić predlaže da se odluka o 
upisu za to dijete donese poĉetkom jeseni kada će biti jasnija slika oko upisa djece s podruĉja 
Netretića u Vrtić.  

TakoĊer, za roditelje koji su kasnili da dostavom Zahtjeva  (a oba roditelja rade) predlaže da se 
uvrste na listu ĉekanja. Vjeruje da će nakon najavljenih ispisa i odreĊenih odustajanja od upisa tijekom 
mjeseca rujna biti upisano i to dijete. Ravnateljica Božić svjesna je nezadovoljstva roditelja s podruĉja 
drugih općina, no kao i svi tako je i Grad Duga Resa donio Pravilnik kojim se odreĊuje da prednost pri 
upisu imaju djeca s podruĉja našeg grada, a tek ukoliko bude slobodnih mjesta upisuje se i djeca s 
podruĉja drugih Općina. Za ovu pedagošku godinu navala je neoĉekivano velika i ova gužva možda 
poruĉuje da bi i ostale jedinice koje trenutno koriste usluge našeg vrtića trebale razmišljati o osnivaju 
vl. odgojno brazovnih ustanova. Ove godine ukupno je zaprimljeno 155 zahtjeva, od toga za Dugu 
Resu dostavljeno je 146 zahtjeva, a za G. Stol 9 zahtjeva. Ispod crte su djeca koja nisu navršila 
godinu dana, nisu bodovana, odnosno bit će upisana tijekom godine kada navrše potrebnu godinu kao 
i djeca onih mama koje koriste pravo produženog rodiljnog (ili zato jer im je to treće dijete ili dijete ima 
odreĊene poteškoće ,...). Nije ispravno da u takvim situacijama koriste vrtić, zauzimaju mjesto djeci 
roditelja koji rade, a istovremeno te mame osloboĊene su od rada kako bi dulje bile sa svojom djecom. 
Prema konaĉnoj listi upisano je ukupno 72 djece u naše vrtiće na podruĉju grada Duge Rese i 1 dijete 
u Podruĉni odjel G. Stol. 



Miroslav Furdek zahvalio se ravnateljici na danom obrazloženju i otvorio raspravu o navedenoj 
toĉki dnevnog reda. Mišljenja je da bi se Županija trebala aktivnije ukljuĉiti u traženje rješenje kada je 
rijeĉ o Općini Netretić. Dobar primjer je Općina Bosiljevo u kojoj će se u sklopu škole organizirati rad 
jedne odgojne skupine. 

Ĉlanica vijeća takoĊer je mišljenja da uz G. Stol i Bosiljevo ima dobru priĉu, a sve s ciljem da se 
mladim obiteljima olakša život na takvim podruĉjima. 

Ana Božić istaknula je mjere kojima EU nastoji da svaka lokalna zajednica nastoji zbrinuti djecu sa 
svog podruĉja, stoga mjere postoje, a na svakoj lokalnoj samoupravi je da iskoristi mogućnosti koje joj 
se nude. 

Daljnje rasprave nije bilo, stoga je predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Furdek istu zakljuĉio. 
Predlaže da se usvoji predložena konaĉna lista, a žalbe budu odbijene. Vjeruje da kad doĊe jesen i 
slika glede mogućnosti daljnjih upisa bude jasnija bude i moguć upis za navedenu djecu. TakoĊer, 
predlaže da se žalba odn. zamolba roditelja koji su zakasnili sa dostavom dokumentacije budu 
uvršteni na listu ĉekanja. 

Nisu iznjete primjedbe, zakljuĉena je rasprava i predsjednik daje na glasanje usvajanje navedenog 
Pravilnika. Jednoglasno sa 3 glasa ZA donijeta je   

 
O D L U K A  

 
 o upisu djece u Dječji vrtić Duga Resa za pedagošku godinu 2020./2021., u predloženom obliku 

 
 

4. Razno 
 

Pod toĉkom razno ravnateljica Božić izrazila je odreĊeni strah zbog trenutne situacija sa korona 
virusom. Djeca će se u konaćnici sva upisati, no kakva će biti jesen, kako će se raditi i koje 
nepoznanice jos slijede vrijeme će pokazati. 

Furdek Miroslav suglasan je s mišljenjem, smatra da je najvažnije slijediti upute koje daje Zavod 
za javno zdravstvo kao i nadležna ministarstva. Ništa ne traje vjeĉno, pa ni COVID – 19 neće trajati 
vjeĉno. Ipak, rijeĉ je o izazovu koji treba ozbiljno shvatiti. 

 
Daljnje rasprave nije bilo, stoga je sjednica zakljuĉena u 14,05 min. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Zapisniĉar 
 
Zdenka Matiĉić 

 
 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Furdek Miroslav 
 

 

 

 

 

 

 


