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                                         Z A P I S N I K 

sa 19. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 17. 
veljače 2021. g. s početkom u 19,00 sati u prostorijama Zajednice športskih udruga općine 
Andrijaševci, M. Gupca 1, Andrijaševci. 

 

PRISUTNI:Darko Duktaj predsjednik Upravnog vijeća, član Osnivaća 
                   Svjetlana Draženović, ravnateljica,  
                   Marica Dekanić,  predstavnik odgajatelja 
                   Josipa Markobašić. član Osnivača 
                   Marija Smolčić, član  Osnivača  
                   K. Bičanić, predstavnik roditelja 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća 
2. Rješavanje  zamolbi pristiglih na  Natječaj za djelatnika u programu predškole 
3. Donošenje Odluke o prijemu djelatnika za provođenje programa predškole 
4. Razno 

 

Predsjednik Upravnog vijeća, gsp. Darko Duktaj pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na odazivu 
i čita predloženi Dnevni red te  poziva ako tko ima nadopunu za isti. Prijedloga za dopunu 
Dnevnog reda nema. Predsjednik daje na usvajanje predloženi  Dnevni red.  

Darko Duktaj, predsjednik Upravnog vijeća: Tko je da se usvoji predloženi Dnevni red? 



Predloženi, Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

ZAKLJUČAK 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 1. točku Dnevnog reda-Verifikacija  zapisnika sa 
18. sjednice. Članovima je dostavljen Zapisnik na uvid, da li tko ima kakvih pitanja, ako ne 
nema idemo na glasovanje.   

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se usvoji Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda- Rješavanje  zamolbi 
pristiglih na  Natječaj za djelatnika u programu predškole, dajem riječ ravnateljici 

S. Draženović, ravnateljica: Na ponovljeni natječaj pristigle su tri zamolbe. Sve zamolbe 
zadovoljavaju formalno-pravne uvijete natječaja. Niti jedna od pristiglih zamolbi ne 
zadovoljhava uvjet iz Članka 25. zakona o predškolskom odgoju što se tiče odgovarajuće 
vrste stručne spreme. Kolegica Ines Smolčić je pedagoginja iz Andrijaševaca koja trenutno 
nije u radnom odnosu a ima iskustvo rada s djecom rane i predškolske dobi. Kolegica Ines 
imala je usku suradnju sa nekoliko vrtića što je vidljivo iz životopisa te je   moj prijedlog da 
se Ines Smolčić  pedgoginja koja ima iskustvo u radu s predškolskom djecom primi u radni 
odnos voditelja programa predškole. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala ravnateljici,  otvaram raspravu, recite svoje mišljenje. Ako 
ste svi za prijedlog ravnateljice da se od tri pristigle zamolbe udovolji onoj Ines Smolčić i s 
njom sklopi Ugovor o radu za radno mjesto djelatnika u programu predškole, dajem isto na 
glasanje. 

Tko je da se na radno mjesto djelatnika u programu predškole primi Ines Smolčić iz 
Andrijaševaca? 

Jednoglasno 

ZAKLJUČAK 

Na prijedlog ravnateljice Ines Smolčić prima se na radno mjesto djelatnika u programu 
predškole u DV Bambi Rokovci-Andrijaševci 

 

D. Duktaj: predsjednik UV: prelazimo na točku dnevnog reda- Razno 

Dajem riječ ravnateljici. 



S. Draženović: ravnateljica, hvala predsjedniče. 

Do sada je zaprimljeno 26 zahtjeva za predškolu po objavi poziva. Još 15 predškolaca iz 
vrtića pridružit će se pohađanju programa predškole. Naime u zajedničkom dogovoru došli 
smo do zaključka iako djeca koja su polaznici redovitog programa vrtića nisu obveznici 
programa predškole jer isti provode u redovitom radu vrtića da je dobro da se priključe svojim 
vršnjacima s kojima će zajedno krenuti u osnovnu školu.  Djecu će biti u dvije skupine a 
program će se provoditi u dopodnevnoj smjeni.  Za potrebe predškole kao što je već 
dogovoreno sa Osnivačem  koristit će se prostor Stare škole, isti prostor treba urediti. S 
Osnivačem ćemo sve dogovoriti oko redovitog pojačanog čišćenja i održavanja prostora.  Za 
sve roditelje polaznike predškole održat će se roditeljski sastanak. Za potrebe predškole 
nabavit ćemo potreban materijal za rad. U novoj pedagoškoj godini  s radom predškole 
potrebno je krenuti od 01. 10. 

Što se tiče stanja u vrtiću upisano je 54 djece, bila su tri ispisa zbog programa predškole te 
smo pristupili popunjavanju istih djecom sa liste čekanja. Tijekom godine djeca se upisuju po 
datumu prijave za upis. Situacija je dobra, roditelji paze na epidemiološke mjere. 

Za sada još nije riješeno  pitanje elektronskog otvaranja ulaznih vrata vrtića. Upiti  Osnivaču 
su upućeni ali još uvijek  nije riješeno. Nadam se da će do toplijih dana biti sve postavljeno 
radi sigurnosti naše djece. 

D. Duktaj, predsjednik UV: treba ponovno uputi dopis Osnivaču i vidjeti u čemu je problem i 
kada će se naći rješenje. 

Ako netko ima nešto reći neka se izjasni, ako nema, hvala svima i zaključujem ovu sjednicu u 
19,45 sati. 

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


