
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: 601-05-21-01/09 

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

U Andrijaševcima, 30. kolovoza 2021. godine 

 
                                         Z A P I S N I K 

sa 24. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 30. 
kolovoza 2021. g. s početkom u 20,15 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 sa 23. sjednice Upravnog vijeća 
2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi 

Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2020/2021. godinu 
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci 

za pedagošku 2021./2022. godinu 
4. Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2021./2022. 

godinu 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za odgajatelja pripravnika 
6. Razno 

 

Predsjednik Upravnog vijeća, gsp. Darko Duktaj pozdravlja prisutne i čita predloženi Dnevni 
red te  poziva ako tko ima dopunu za isti. Ako nitko nema prijedloga za nadopunu dajem na 
glasanje. 

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



 Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Dnevni red jednoglasno je usvojen  

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 1. točku Dnevnog reda-Verifikacija  zapisnika sa 
23. sjednice Upravnog vijeća. Članovima je dostavljen Zapisnik na uvid, da li tko ima kakvih 
pitanja, ako  nema, isto dajem  na glasanje.   

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se usvoji Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda- Usvajanje Godišnjeg 
izvješća o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za 
pedagošku 2020/2021. godinu. Dajem riječ ravnateljici. 

S. Draženović, ravnateljica; U Izvješću se navodi sve što se ostvarilo prema Planu i programu. 
Nije bilo odstupanja, držali smo se Plana i programa. Isti sam Usvajanje Godišnjeg izvješća o 
ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 
2020/2021. godinu Vam poslala na uvid. Odgojiteljsko vijeće na njega je dalo suglasnost. 
Upravno vijeće treba ga potvrditi. Nakon tog objavljuje se on-line i dostavlja se Ministarstvu. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Tko je da se usvoji Godišnje izvješće o 
ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 
2020/2021? 

Jednoglasno 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno se usvaja Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića 
Bambi Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2020/2021 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 3. točku Dnevnog reda- Usvajanje Godišnjeg plana 
i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2021./2022. 
godinu, dajem riječ ravnateljici 

 

S. Drađženović, ravnateljica: Hvala, predsjedniče.  Po pravili Plan i program rada DV Bambi 
mora se donijeti do 30. 09., po novom će se morati donijeti do 31. 08.. Plan i program 



napravljeni su po standardima, ako bude odobren projekt na koji smo aplicirali bit će izmjena. 
Plan i program je rađen za dvije odgojne skupine i predškolu. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Ako tko ima što za pitati ili nadodati neka se izjasni, ako nema 
dajem na glasanje. 

Tko je da se usvoji  Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-
Andrijaševci za pedagošku 2021./2022. godinu? 

Jednoglasno 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno se usvaja Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-
Andrijaševci za pedagošku 2021./2022. godinu 

 

D. Duktaj; predsjednik UV: 4. točka dnevnog reda je Usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića 
Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2021./2022. godinu, dajem riječ ravnateljici 

 

S. Draženović, ravnateljica: Kurikulum se radi na osnovi predškolskog kurikuluma, u njemu 
se donosi dinamika razvoja i koji su ciljevi. Razmotrilo ga je Odgajateljsko vijeće, treba ga 
donijeti do 30. 09. za iduću pedagošku godinu. Naša vizija je poticajno okruženje za djecu. 
Stručno usavršavanje odgojitelja. Plan nam je poslati odgojitelje na edukacije na stručno 
usavršavanje.  

 

D. Duktaj, predsjednik UV. Hvala, Svjetlani. Otvaram raspravu. Da li tko ima što pitati ili za 
nadodati, ako nema dajem na glasanje. 

Tko je da se Usvoji  Kurikulum Dječjeg vrtića Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 
2021./2022. godinu? 

Jednoglasno 

ZALJUČAK 

Kurikulum Dječjeg vrtića Rokovci-Andrijaševci za pedagošku 2021./2022. godinu 
jednoglasno je usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: 6. točka Dnevnog reda je Razno. Otvaram raspravu.  

 

S. Draženović, ravnateljica: Od Ministarstva demografije -Agencije za mlade koja je pri 
Ministarstvu dobili smo sredstva u iznosu od 220.000,00 kn. Ista sredstva u dogovoru s 
Osnivačem iskoristiti će se da se smanji cijena vrtića. Od 01. 10. ići će se na smanjenje cijene. 



Ove godine je veliki pritisak na upis djece u vrtić. Trenutno ima 61 upisano dijete. Još ima 
zahtjev za upis 3-4 djece. U starijoj skupini ima 14 predškolaca. Nastojimo udovoljiti svim 
zahtjevima za upis djece. Zapošljavanjem trećeg odgojitelja bit će olakšan rad. 

 

D. Duktaj, predsjednik: Ići će se na dogradnju vrtića. Trenutno je u izradi projekt i za njega se 
čeka dozvola. Razumijemo i imamo sluha da je prijeka potreba da se stvore uvjeti za upis 
većeg broja djece u vrtić.Statut i Pravilnike morat ćemo uskladiti sa novim Zakonom. Tokom 
godišnjeg odmora vrtić je oličen i popravljeni su nedostaci kao što su proprale fuge između 
pločica. Sanirano je sve što je bilo potrebno. Komunalno društvo izašlo je u susret i poslao 
žene na čišćenje. Donesene su nove epidemiološke mjere, nema nekih velikih razlika od 
prijašnjih. Od novina je da sve osobe koje ulaze u vrtić moraju imati Covid putovnicu, to se 
većinom odnosi na vanjske suradnike.  

D. Duktaj, predsjednik UV: Djeca su odlično kroz predškolu pripremljena za prvi razred. Ako 
još tko što ima za reći, pitati ili nadodati, ako nema zaključujem ovu sjednicu u 20,55 sati. 

 

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


