
Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje 
Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje 
tel. 049/285-640 
e-mail: cvrkutic@h-1.hr 
 
 
 

Zapisnik 
sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 03. 10. 2019. u prostorijama dječjeg vrtića „Cvrkutić“ 
Oroslavje s početkom u 07:00 sati. 
 
Nazočni: 
1. Katarina Grgec – predsjednica Upravnog vijeća 
2. Mario Cukovečki 
3.Darko Krušelj 
3. Jelena Bratković 
 
 
Ostali nazočni: 
Silvija Čičko – ravnatelj 
 
Nenazočni članovi: 
1.Mario Prepelić 
 
 
Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća i moli sve članove da ukoliko 
potvrde dolazak na sjednicu da na istu i dođu te predlaže sljedeći dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Dječjem   

    vrtiću Cvrkutić                          

3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrkutić 

4. Donošenje Plana i programa rada Dječjeg vrtića Cvrkutić za pedagošku  godinu 2019./20. 

5. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cvrkutić za pedagošku godinu 2019./20. 

6. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na puno radno vrijeme 

7. Donošenje Odluke o načinu provođenja i ekonomskoj cijeni igraonice 

8. Izvještaj o napredovanju projekta rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića 

9. Razno 
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Ad.1. 
Predsjednica Upravnog vijeća pozdravila je sve nazočne članove i otvorila sjednicu 
prihvaćanjem dnevnog reda i prve točke odnosno prihvaćanjem zapisnika sa 5. sjednice 
Upravnog vijeća. 

 
Zaključak 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 5. sjednice Upravnog 
vijeća. 

 
 
Ad.2.  
Predsjednica Upravnog vijeća upoznala je članove s izmjenama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u dječjem vrtiću „Cvrkutić“, koji je prethodno 
članovima Upravnog vijeća poslan na uvid. 
 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili tekst Izmjene Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u dječjem vrtiću „Cvrkutić“ 
 
Ad.3.  
Predsjednica Upravnog vijeća upoznala je članove sa izmjenama  Poslovnika o radu 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrkutić i mogućnosti održavanja sjednica Upravnog vijeća 
telefonskim ili digitalnim putem ukoliko situacija to zahtjeva.  
 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Poslovnik o radu Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Cvrkutić  
 
Ad.4. 
Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća prezentirala Plan i program rada Dječjeg vrtića 
Cvrkutić za pedagošku  godinu 2019./20. 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Plan i program rada Dječjeg vrtića 
Cvrkutić za pedagošku  godinu 2019./20. 
 
Ad.5. 
Ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrkutić upoznala je članove Upravnog vijeća s Kurikulumom 
Dječjeg vrtića Cvrkutić za pedagošku godinu 2019./20. 
 

Zaključak 
Uz molbu predsjednice Upravnog vijeća da se preprave pisane pogreške članovi 
Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Kurikulum Dječjeg vrtića Cvrkutić za 
pedagošku godinu 2019./20. 



 
 
Ad.6. 
Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća predložila raspisivanje natječaja za radno mjesto 
odgojitelj/ica na puno radno vrijeme 

Zaključak 

Članovi Upravnog vijeća suglasni su s raspisivanjem natječaja za radno mjesto 
odgojitelj/ica na puno radno vrijeme 

Ad.7. 

Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća predložila izmjene u načinu provođenja igraonice 
sa dosadašnjih jednom tjedno na dva puta tjedno te o  ekonomskoj cijeni igraonice sa 
dosadašnjih 120 kn mjesečno na 200 kn kuna mjesečno.  

Zaključak 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predložene izmjene o načinu 
provođenja i ekonomskoj cijeni igraonice 

Ad.8. 

Ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrkutić podnijela je članovima Upravnog vijeća izvještaj o 
napredovanju projekta rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića i iznijela probleme nastale 
oko izbora alternativnog smještaja djece polaznika Dječjeg vrtića Cvrkutić 

Zaključak 

Članovi Upravnog vijeća složili su se da je potrebno što prije pronaći adekvatno rješenje 
smještaja za vrijeme nadogradnje 

Ad.9. 

Pod točkom Razno Ravnateljica je članove Upravnog vijeća upoznala sa izmjenama o 
dodatku na plaću za odgajateljicu koja vodi dodatan program ranog učenja engleskog jezika te 
su članovi prihvatili dodatak na plaću u iznosu od 20%. Nadalje je ravnateljica upoznala 
članove Upravnog vijeća da je odgajateljica Jelena Bratković diplomirala na diplomskom 
studiju Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, odsjek Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i 
stekla titulu mag.praesc.educ. te samim time visoku stručnu spremu. 
Završeno u 08:00 
 
 
Zapisničar                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
 
Jelena Bratković                                                       Katarina Grgec, prof. 
 



 
 


