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ZAPISNIK SA 10.SJEDNICE 
 

Nazočni članovi: Lucija Gašparović, Božidar Dijan, Tonči Grdović, Mirjana Veleslavić Nadinić. 
NE nazočni članovi:  Milan Ročak 
Ostali nazočni: Milica Ćoso 
Sjednicu je vodila predsjednica Upravnog vijeća Mirjana Veleslavić Nadinić. 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PROŠLE SJEDNICE 
2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.GOD. 
3. ODLUKA U UPISU DJECE ZA 2017/18 
4. PLAN UPISA ZA 2017/18 
5. NAJAM DVORIŠTA U VRTIĆU U SUKOŠANU KROZ LJETNE MJESECE  
6. LJETNO DEŽURSTVO 
7. OBAVIJEST O RAZGOVORU S NAČELNIKOM O PLANU ZAPOŠLJAVANJA ZA 2017/18 
8. RAZNO 

 

 

Predsjednica je pozdravila sve nazočne i upoznala ih s planiranim dnevnim redom. 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
AD)1  Zapisnik sa prethodne sjednice je pročitan i jednoglasno usvojen. 
 
AD)2  Ravnateljica je  pojasnila financijsko izvješće. Po njemu se vidi manjak prihoda i unatoč tomu 
vrtić podmiruje svoje obveze, (ne isti tren nego malo pomalo i planski, razmjerno mjesečnim 
prilivima) 
Općina Galovac za program predškole uplaćuje 24.000,00kn (za osam mjeseci programa). 
Lunapark uplaćuje 18.000,00kn plus troškove električne energije. 
Financijsko izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 
AD)3  Ravnateljica je pročitala prijedlog odluke o upisu djece za 2017/18.god. i pojasnila da se prema 
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju treba ponuditi besplatan (za roditelje) program 
predškole u vrtićima u Sukošanu i Debeljaku u trajanju 250 sati. Takav program bi se provodio od 
01.12. 2017 do 31.05.2018.god. po dva sata dnevno ako bi bilo dovoljno zainteresiranih. 
Pročitani su uvjeti i prednosti za upis, te je odluka jednoglasno donesena. 
Odluku potvrđuje općinsko vijeće. 
 
AD)4  Pročitan je i obrazložen plan upisa za 2017/18.god. nakon čega je jednoglasno prihvaćen. 
 



AD)5  Pročitana je zamolba Dubravka Žbulja za najam dvorišta od 01.07. do 31.08. radi postavljanja 
zabavnog parka. 
Donesena je odluka da se dvorište iznajmi po jednakim uvjetima kao i prošle godine. 
Potrebna je suglasnost općinskog vijeća. 
 
AD)6  Ravnateljica je na prijedlog zdravstvene voditeljice predložila da se ljetno dežurstvo provodi u 
vrtiću u Debeljaku pošto se prostor vrtića u Sukošanu koristi za pospremanje rekvizita iz lunaparka, 
koriste se i Wc-i i kuhinja. Prijedlog je prihvaćen, te je donesena odluka da se program ljetnog 
dežurstva ove godine provodi u Debeljaku. 
 
AD)7 Ravnateljica je obavijestila vijeće da je načelnik odobrio plan zapošljavanja za iduču pedagošku 
godinu po kojem će biti otvorena dva radna mjesta za odgojitelje predškolske djece na ne određeno. 
To je stvarna potreba za radnicima jer se godinama primaju radnici na određeno. 
Pedagoginji i zdravstvenoj voditeljici se planira povećati satnica na 20 sati tjedno. 
 
 
Sjednica je završila u 19:30h. 
 
Zapisnik je sastavila Mirjana Veleslavić Nadinić 


