
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA 
UPRAVNO VIJEĆE 
Ulica dr. Ivana Banjavčića 2, Duga Resa 
KLASA:601-02/20-04/01 
URBROJ:2133/78-05-20- 
Duga Resa, 30. rujan 2020. godine 
 

 
Z A P I S N I K 

 
s 23. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa 

održane 30. rujna 2020. godine s početkom u 13.00 sati 
 

 
Kontaktirani su svi članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa, te je obrazložena 

potreba održavanja iste. 
U radu sjednice sudjelovali su Miroslav Furdek, predsjednik, Matešić Anka, Suzana Grgić, Iva 

Stipančić Benić i Martina Bežan. 
Materijali za sjednicu dostavljeni su članovima vijeća putem mail-a, a članici Matešić osobno. 
Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi niti drugih dopuna. Jednoglasno s 5 glasova ZA je 
prihvaćen sljedeći  

 

 

D n e v n o g     r e d a 
 

 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 22. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća 

2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Duga Resa za pedagošku 
2020./2021. godinu 

3. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Duga Resa za pedagošku godinu 2020./2021. 
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – pedagog –1 izvršitelj / na 

neodređeno, puno radno vrijeme 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/pripravnik –1 izvršitelj 
/ na određeno, puno radno vrijeme – 1 godina 

6. Razno 

 

 
D n e v n i     r e d 

 

 

 
1.Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga Resa. 
 

Zapisnik su dostavljen u radnim materijalima za sjednicu. Nisu iznjete primjedbe, isti je 
prihvaćen jednoglasno i sa 5 glasova ZA te je donijet sljedeći  

 
Z A K L J U Č A K 

 
Upravno vijeće verificiralo je zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Duga 

Resa, u predloženom tekstu. 
 

 
2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Duga Resa za pedagošku godinu 
2020./2021. 
 



Ravnateljica je članovima vijeća ukratko izložila Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića 
Duga Resa.  Svi članovi Upravnog vijeća su bili suglasni te su prihvatili Godišnji plan i program rada 
za pedagošku godinu 2020./2021. u predloženom obliku. Jednoglasno sa 5 glasova ZA donijeta je 
sljedeća  

O D L U K A 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa usvojilo je Godišnji  plan i programa rada Dječjeg 
vrtića Duga Resa za pedagošku 2020./2021. godinu. 

 

 
3. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Duga Resa za pedagošku godinu 2020./2021. 

 
Ravnateljica Božić informirala je članove da su u Kurikulum stavili komunikaciju online 

odnosno elektronskim putem i web stranice što se već neko vrijeme koristi ali u budućnosti će biti kao 
uobičajen način komuniciranja. Svi ciljevi, načela i vrijednosti su usuglašeni sa Nacionalnim 
kurikulumom za rani i predškolski odgoj u Republici hrvatskoj. 

Svi članovi Upravnog vijeća prihvatili su Kurikulum Dječjeg vrtića Duga Resa za pedagošku 
godinu 2020./2021 u predloženom obliku. Jednoglasno sa 5 glasova ZA donijeta je sljedeća  
 

O D L U K A 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Duga Resa usvojilo je Kurikulum Dječjeg vrtića Duga Resa za 
pedagošku 2020./2021. godinu. 

 

 
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – pedagog –1 izvršitelj / na 
neodređeno, puno radno vrijeme. 

 
Sukladno Državnom pedagoškom standardu Dječji vrtić Duga Resa trebao bi imati zaposlena dva 

stručna suradnika na puno radno vrijeme .Osnivač je dao svoju suglasnost na zapošljavanje drugog 
stručnog suradnika te osigurao potrebna sredstva. 

Članovi vijeća suglasni su s raspisivanjem natječaja. Rasprava je zaključena , te je jednoglasno sa 
5 glasova ZA donijeta   

 
 

O D L U K A 
 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto - pedagog / 1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno  
vrijeme.  

              

 
5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/pripravnik –1 
izvršitelj / na određeno, puno radno vrijeme – 1 godina. 

 
Ravnateljica Božić je informirala članove Upravnog vijeća da je dužnost Vrtića kao odgojno-

obrazovne ustanove uvođenje odgojitelja-pripravnika u rad, te da smo pozitivno odgovorili na upit 
odgojiteljice koja je pokazala interes da svoje pripravništvo odradi u našem vrtiću. Period pripravništva 
traje 12 mjeseci odnosno godinu dana. 

Svi članovi Upravnog vijeća su bili suglasni sa raspisivanjem natječaja za radno mjesto – 
odgojitelj/pripravnik, te je jednoglasno sa 5 glasova ZA donijeta  

 
O D L U K A 

 
o raspisivanju natječaja za radno mjesto – odgojitelj/ pripravnik - 1 izvršitelj, na određeno, puno 

radno  vrijeme u trajanju od 1 godine 

 
6. Razno 



Ravnateljica Božić je podsjetila članove Upravnog vijeća da je u Generalskom Stolu i za 
provođenje programa predškole zaposlena učiteljica razredne nastave te da je prijedlog da njezin 
koeficijent za obračun plaće bude isti kao i od odgojitelj 1,22. U nekim vrtićima se zna staviti i 
koeficijent nestručne osobe što u našem vrtiću ne želimo jer se radi o osobi koja je kvalificirana za 
provođenje posebnog programa predškole. 

Članovi vijeća primili su na znanje informaciju o utvrđenom koeficjentu, s istim su također 
suglasni. 

Gđa. Suzana Grgić je izjavila da je uvijek za to da se cijeni i podržava zaposlenik gdje god je to 
moguće. 

Ravnateljica Božić zahvalila se članovima vijeća na suradnji.  
Predsjednik Upravnog vijeća Furdek Miroslav zaključio je sjednicu u 13,20 sati.. 
 

 

 

 

 

 
Zapisničar 
Zdenka Matičić 
 

 

 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Miroslav Furdek 
 
 

 


