
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: 601-05/21-01-10 

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

U Andrijaševcima, 15. rujna 2021. godine 

 

 

 
 
 
 
                                         Z A P I S N I K 

sa 25. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 15. 
rujna 2021. g. s početkom u 18,00 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 sa 24. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje pristiglih zamolbi  za raspisani natječaj odgojitelj-pripravnik 
3. Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za odgojitelja pripravnika i voditelja 

programa predškole 
4. Odluka o početku rada predškole 
5. Usvajanje prijedloga II izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu 
6. Izvještaj ravnateljice o početku rada pedagoške 2021./2022. godine 
7. 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 
24. 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 24. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda- Razmatranje pristiglih 
zamolbi  za raspisani natječaj odgojitelj-pripravnik, dajem riječ ravnateljici. 

 

S. Draženović, ravnateljica: Na raspisani natječaj pristigla je 1 zamolba. Ista ne udovoljava 
uvjetima natječaja, nema verificiranu diplomu i učiteljica je razredne nastave. Natječaj ćemo 
morati ponovno raspisati. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala, Svjetlani. Prelazimo na 3. točku Dnevnog reda- Odluka o 
raspisivanju ponovljenog natječaja za odgojitelja pripravnika i voditelja programa predškole 

S. Draženović, ravnateljica:   

Predlažem Upravnom vijeću da se donese odluka o ponovljenom natječaju za odgojitelja –
pripravnika. Mlađa mješovita skupina nam je prebukirana i hitno nam je potreban treći 
odgojitelj u skupini.  

Isto tako sa programom predškole treba se krenuti čim prije, kako smo već dogovarali jer je i 
starija skupina prebukirana te će početak predškole dovesti do svakodnevnog smanjenja broja 
djece što će uvelike olakšati rad odgojiteljica kao i podići kvalitetu rada. Svjesni smo da smo 
po broju djece prešli sve mjere Državnih pedagoških standarda te sa programom predškole 
treba krenuti što prije. Ako krenemo žurno početak predškole mogao bi se organizirati 
sredinom mjeseca listopada. Do tada ćemo prikupljati dokumentaciju i prijave djece za 
program predškole. Ista bi se organizirala u prostoru „Stare škole“. Prostor ćemo urediti da 



udovoljava svim pedagoškim standardima te se nadam da će iduće godine program predškole 
biti u novom sagrađenom objektu. Predškola će se odvijati u dvije skupine a dinamiku ćemo 
dogovoriti kada budemo imali točan broj djece. Za dostavu i predaju dokumentacije stavit 
ćemo okvirni datum. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani.  

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se donese Odluka za raspisivanje ponovljenog 
natječaja za odgojitelja pripravnika i natječaja za odgojitelja za program predškole, nepuno 
radno vrijeme 20 sati tjedno ? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja za 
odgojitelja pripravnika i natječaja za odgojitelja za program predškole, nepuno radno vrijeme 
20 sati tjedno ? 

Slijedi 4. točka Dnevnog reda- Odluka o početku rada predškole 

S. Draženović, ravnateljica: Da bi pokrenuli cijeli postupak molim članove Upravnog vijeća 
da donesu Odluku o početku rada predškole. 

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se donese Odluka za početak rada predškole? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o početku rada predškole. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 5. točku Dnevnog reda- Usvajanje prijedloga II 
izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu 

S. Draženović, ravnateljica: Prijedlog II izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu 
dostavljen vam je na uvid. Došlo je do izmjene nekih stavki i zbog toga smo morali mijenjati 
financijski plan. Prvenstveno se odnosi na odgojitelja za program predškole te odgojitelja 
pripravnika za kojega je potrebno osigurati određena financijska sredstva. Ovaj prijedlog 
nakon usvajanja članova Upravnog vijeća dostavljam Osnivaču te Općinskom vijeću Općine 
Andrijaševci na koji ćemo zatražiti Suglasnost. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se usvoji prijedlog II izmjena i dopuna financijskog 
plana Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci za 2021. g.? 

Jednoglasno 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno je usvojen prijedlog II izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi 
Rokovci-Andrijaševci za 2021. g.  

 



D. Duktaj, predsjednik UV:  Prelazimo na 6. točku Dnevnog reda-Izvještaj ravnateljice o 
početku rada pedagoške 2021./2022. godine. 

Ravnateljica: Zahvaljujem predsjedniče, ukratko ću vas izvijestiti o trenutnom stanju u 
skupinama. U Vrtići je trenutno 61 dijete što je preveliki broj za dvije odgojne skupine, po 
broju djece trebali bi imati tri odgojne skupine i još dva odgojitelja. Kako smo svi zajedno sa 
Osnivačem, odgojiteljima, Upravnim vijećem donijeli zajednički stav da ćemo zbog sve većih 
potreba roditelja za smještajem djece primiti konačni broj te da ćemo raspisati natječaj za 
odgojitelja pripravnika što će uvelike doprinijeti kvaliteti rada u mlađoj mješovitoj skupina a 
program predškole u koji će ići 15 djece iz starije skupine svakodnevno će smanjiti broj djece 
u starijoj skupini potrebno je što prije krenuti u realizaciju istih.  

Logoped je počeo sa radom od 1.9. 2021. Nakon provedene opservacije počeo je sa 
individualnim radom. Pedagoginja je počela sa rado od 1.9.2021. godine što će podignuti 
kvalitetu rada same ustanove a pomoć djelatnicima će biti brzo vidljiva. 

Sva potrebna dokumentacija za početak pedagoške godine je pripremljena kao i sve obveze 
prema Ministarstvu znanosti i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Nove epidemiološke 
mjere koje smo dobili pokušavamo realizirati koliko smo u mogućnosti s obzirom da se radi o 
maloj djeci s kojima ih je teško provoditi. U odnosu na roditelje epidemiološke mjere u 
potpunosti se provode. Roditelji su na roditeljskom sastanku upoznati sa svim a ako je 
potrebno dobivaju nove upute. Sa roditeljima i dalje imamo svakodnevnu komunikaciju ali 
smo isti tako napravili dvije viber grupe preko kojih roditelji dobivaju sve potrebne 
informacije svakodnevno. Naplata prihoda ide redovito i sa tim nemamo problema te nije 
potrebno pristupati s protokolima naplate. Sredstva od Osnivača dobivamo redovito i kako 
smo svjesni i nakon napravljenih projekcija o potrebi roditelja za zbrinjavanjem djece krenuli 
smo u novi Projekt Nadogradnje vrtića za dvije odgojne skupine sa svim popratnim 
prostorijama.  

 

D. Duktaj, predsjednik UV: 7. točka Dnevnog reda je Razno. Otvaram raspravu. Ako tko ima 
što za nadodati i reći, molim da se izjasni, ako nema zaključujem ovu sjednicu u 18, 45 sati. 

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


