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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 49. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. rujna 2018. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/18-01/16, URBROJ: 2109-100-01-18-01 od 

24. rujna 2018. sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu u 16.20 sati.  

 

SJEDNICI SU NAZOČNI:                                         

1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća 

2. Natalija Vikert, predstavnica osnivača 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača 

4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  

5. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

6. Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

7. Tot Aleksandra, tajnik 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovima Upravnog vijeća uz 

materijale dostavljeni: 

1. Skraćeni zapisnik s 46. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/13, URBROJ: 2109-100-01-18-03 

2. Skraćeni zapisnik s 47. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/18-01/14, URBROJ: 2109-100-01-18-01 

3. Skraćeni zapisnik s 48. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/15, URBROJ: 2109-100-01-18-03 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 46. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/13, URBROJ: 2109-100-

01-18-03, od 30. kolovoza 2018. 

 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 46. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/18-01/13, URBROJ: 2109-100-01-18-03, usvojen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 47. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/14, URBROJ: 

2109-100-01-18-01, od 10. rujna 2018. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 47. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/14, URBROJ: 2109-100-01-18-01, usvojen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 48. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/15, URBROJ: 2109-100-

01-18-03, od 13. rujna 2018. 

 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 48. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/18-01/15, URBROJ: 2109-100-01-18-03, usvojen jednoglasno. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 49. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

jednoglasno usvojen sljedeći  

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku 

godinu 2018./2019.  

2. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018./2019.  

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje  

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja, 2 izvršitelja – 

rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski 

dopust   

5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – 2 

izvršitelja, rad na određeno nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“  

6. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“  

7. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto DOMARA 1 – rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje 

8. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto DOMARA 2 – rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena privremeno odsutnog radnika  

9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu rada mentora u vježbaonici  

10. Davanje Suglasnosti za ostvarivanje suradnje s Centrom dr. R. Steinera  

11. Ostala pitanja  
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Točka 1. Donošenje  Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za 

pedagošku godinu 2018./2019.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje.  

 

 Ravnateljica predlaže da se u točki 1.1. – tabela Programi rada u Dječjem vrtiću 

Cipelica zadnji redak kraći program mijenja i glasi: 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se u točki 1.1. – tabela 

Programi rada u Dječjem vrtiću Cipelica zadnji redak kraći program mijenja i glasi: 

 

 „Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da se u točki 

1.1. – tabela Programi rada u Dječjem vrtiću Cipelica zadnji redak kraći program mijenja 

i glasi: 

 

 

KRAĆI PROGRAM TRAJANJE 

PROGRAMA 

PODRUČNI OBJEKTI 

 

Rano učenje engleskog jezika  

 

2x45 min 

tjedno 

 

 Matični objekt „Cipelica“,  

1x45 min 

tjedno 

PO „Zvjezdice“, PO „Mrav“ 

KRAĆI PROGRAM TRAJANJE 

PROGRAMA 

PODRUČNI OBJEKTI 

 

Rano učenje engleskog jezika  

 

2x45 min 

tjedno 

 

 Matični objekt „Cipelica“,  

1x45 min 

tjedno 

PO „Zvjezdice“, PO „Mrav“ 

KRAĆI PROGRAM TRAJANJE 

PROGRAMA 

PODRUČNI OBJEKTI 

 

Rano učenje engleskog jezika  

 

2x45 min 

tjedno 

 

 Matični objekt „Cipelica“,  

1x45 min 

tjedno 

PO „Zvjezdice“, PO „Mrav“ 
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 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi i Natalija Vikert. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 

2018./2019.  

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Godišnji 

plan i program rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018./2019., donesen 

jednoglasno.  

 

Točka 2. Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018./2019. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Kurikuluma rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018./2019.  

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018./2019., donesen 

jednoglasno.  

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad 

na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno puno radno 

vrijeme, zamjena za bolovanje.  

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno puno radno 

vrijeme, zamjena za bolovanje, donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja, 2 

izvršitelja – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i 

roditeljski dopust   

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje.  
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 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja, 2 izvršitelja – rad na određeno 

puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust. 

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja, 2 izvršitelja – rad na određeno 

puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust, donesena 

jednoglasno.  

 

 

Točka 5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – 2 

izvršitelja, rad na određeno nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je predložila kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – 2 izvršitelja, rad na određeno 

nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ s Jasminom Golubić. 

 

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – 2 izvršitelja, rad na određeno 

nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ s Jasminom Golubić, 

donesena jednoglasno.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – 2 izvršitelja, rad na određeno 

nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ s Ivanom Vučak-Petek. 

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – 2 izvršitelja, rad na određeno 

nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ s Ivanom Vučak-Petek, 

donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 6. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto stručnog 

suradnika defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić 

po Vašoj mjeri“  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je predložila kandidatkinju za zasnivanje radnog odnosa.  
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 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na 

određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“, sa Sarah 

Varga. 

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na 

određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“, sa Sarah 

Varga, donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 7. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto DOMARA 1 – 

rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je pročitala Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja radi 

zapošljavanja ostalih radnika.  

  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Silvio Pintarić i Đurđica Golik. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto DOMARA 1 – rad na određeno puno radno 

vrijeme; zamjena za bolovanje, s Tomislavom Volfom. 

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto DOMARA 1 – rad na određeno puno radno 

vrijeme; zamjena za bolovanje, s Tomislavom Volfom, donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 8. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto DOMARA 2 – 

rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena privremeno odsutnog radnika  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je pročitala Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja radi 

zapošljavanja ostalih radnika. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto DOMARA 2 – rad na određeno puno radno 

vrijeme; zamjena privremeno odsutnog radnika. 

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto DOMARA 2 – rad na određeno puno radno 

vrijeme; zamjena privremeno odsutnog radnika, donesena jednoglasno.  
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Točka 9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu rada mentora u 

vježbaonici  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je predložila imenovanje.  

   
 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o imenovanju Komisije za ocjenu rada mentora u vježbaonici. 

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o imenovanju Komisije za ocjenu rada mentora u vježbaonici, donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 10. Davanje Suglasnosti za ostvarivanje suradnje s Centrom dr. R. Steinera  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert i 

Aleksandra Tot. 

 

 Nitko više nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti za ostvarivanje suradnje s Centrom dr. R. Steinera. 

 

 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Suglasnost za ostvarivanje suradnje s Centrom dr. R. Steinera, dana jednoglasno.  

 

 

Točka 11. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da od 1. listopada 2018. kreće 

provedba projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ – produženi boravak.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u  17:30 sati.  

 

 

KLASA: 003-02/18-01/16 

URBROJ: 2109-100-01-18-03 

Čakovec, 27. rujna 2018. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 


