
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: 601-05-21-01/06 

Urbroj: 2188/02-JT-1-21-2 

Andrijaševci, 10. svibnja 2021. godine 

 
 
                                         Z A P I S N I K 

s 21. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 10. 
svibnja 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 Osnivača 
                   Svjetlana Draženović, ravnateljica,  
                   Marica Dekanić,  predstavnik odgajatelja 
                   Josipa Markobašić. član Osnivača 
                   Marija Smolčić, član  Osnivača  
                   K. Bičanić, predstavnik roditelja 
 

                                     DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća 
2. Raspisivanje natječaja za prijem djelatnika odgojitelja 
3. Razno 

 

Predsjednik Upravnog vijeća, gosp. Darko Duktaj pozdravlja prisutne, zahvaljuje 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 s 20. 
sjednice. Članovima je dostavljen Zapisnik na uvid, ima li tko kakvih pitanja, ako nema 
idemo na glasovanje.   

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se usvoji Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda - Raspisivanje natječaja za 
prijem djelatnika odgojitelja 

S. Draženović, ravnateljica: Na upražnjeno mjesto odgojitelja u ožujku 2021. godine zaposlena 
je odgojiteljica pripravnica. Navedeno radno mjesto odgojitelja je ranije obavljala sadašnja 
ravnateljica. Kako je odgojiteljici pripravnici isteklo vrijeme pripravništva, djelatnica je 
Odlukom ravnateljice primljena u radni odnos Ugovorom do 60 dana. Zbog upražnjenog radnog 
mjesta potrebno je raspisati natječaj za prijem djelatnika u stalni radni odnos. Međutim, 
mišljenja sam da bismo zasad trebali raspisati natječaj na tri mjeseca odnosno do kraja 
pedagoške godine. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Dajem na glasanje. Tko je za raspisivanje natječaja 
za prijem djelatnika odgojitelja na tri mjeseca odnosno do 31.08.2021. godine 

Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Odluka o raspisivanju natječaja za prijem djelatnika odgojitelja donesena je jednoglasno. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 3. točku Dnevnog reda - Razno. 

Dajem riječ Svjetlani. 

 

Svjetlana Draženović, ravnateljica: Hvala predsjedniče. Ukratko ću vas izvijestiti o stanju u 
vrtiću od prošle sjednice Upravnog vijeća. Dvije odgajateljice su bile pozitivne na Covid. Djeca 
iz tih skupine su bila u izolaciji. Sada je stanje zadovoljavajuće. U suradnji s Ministarstvom 
znanosti i obrazovanja te HZJZ djelatnice vrtića su procijepljene. U vrtić je trenutno upisano  
54 djece. U Ministarstvo znanosti i obrazovanja prijavili smo se na mjeru zapošljavanja 
pripravnika te smo dobili odobrenje za zapošljavanje jednog pripravnika. Trošak pripravnika je 
na teret države. Glavni uvjet za dobivanje pripravništva je da pripravnik u skupini radi  kao 
treći odgojitelj u skupini. Mišljena sam da bi natječaj za pripravnika trebalo raspisati početkom 
kolovoza te da početak rada bude  od početka nove pedagoške godine. Od Ministarstva znanosti 



i obrazovanja nakon predavanja dokumentacije o provođenju programa predškole u našem 
vrtiću  dobili smo potporu od 20,00 kn po djetetu kroz devet  mjeseca. Prva sredstva za tri 
mjeseca trebaju stići na račun Osnivača u svibnju. Prema uputama Ministarstva sredstva za ovaj 
program trebaju nam posebno biti prebačena na račun jer ta sredstva posebno moramo pravdati 
Ministarstvu i troše se isključivo za program predškole.  

 Temeljem članka 64. Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci a sukladno članku 7. 

stavak 2. r.br. 37. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 

80/19, 1/20, 74/20 i 1/21),  kao ravnateljica vrtića donijela sam Odluku o ostvarivanju prava na naknadu 

za troškove redovne skrbi djece predškolske dobi. 

Naime djelatnica Marija Jurketić zaposlena u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci koja 

je upisala dijete u jaslice u Vinkovcima dobila je  pravo na naknadu za troškove redovne skrbi djeteta 

predškolske dobi (u daljnjem tekstu: naknada) i to do visine 800,00 kuna. 

Nadalje, logoped radi svake srijede s djecom kojoj je pomoć te vrste potrebna. U vrtić je 
primljena  djevojčica kojoj se treba više posvetiti i potrebno joj je više pomoći. Pratit ćemo 
situaciju i sukladno tome djelovati. Istaknula bih još da predškolu sada vodi nova djelatnica 
koja se dosta dobro snašla i nastavala s redovitim radom predškole. Djeca su je dobro prihvatila, 
a i ona se odlično snašla. 

Napravljen je plan godišnjih odmora, koji bi se koristio u mjesecu kolovozu. Na godišnji odmor 
bi se išlo kolektivno od 1. 8. do 1. 9. 2021. g.. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Bilo bi dobro kada bi vrtić radio stalno. Da se možda raspiše 
natječaj za odgajatelja na 60 dana i tako pokrije vrijeme godišnjih odmora. 

U novoj pedagoškoj godini predškola bi trebala početi ranije. 

S. Draženović, ravnateljica: Trenutno nismo u mogućnosti mijenjati vrijeme godišnjeg odmora 
jer je Odlukom Osnivača vrtić zatvoren u mjesecu kolovozu. To ćemo probati izmijeniti od 
iduće pedagoške godine jer su potrebe roditelja da vrtić bude konstantno otvoren. U tijeku su 
Upisi djece u novu pedagošku godinu. Roditelji koji su prije predali zahtjeve za upis djece 
obavješteni su telefonski o trenutno raspisanom natječaju kao i tome koju dokumentaciju 
moraju priložiti prilikom upisa. Vodit ćemo računa da svi koji podnesu zahtjev i ispunjavaju 
uvjete budu primljeni. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Ako još tko što ima pitati ili predložiti, molim da 
se izjasni, ako nema zaključujem ovu sjednicu u 19,45 sati. 

 

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


