Dječji vrtić Sardelice
Stari Grad
Stari Grad, 4. svibnja 2016. god

Zapisnik sa XXXIV. Sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sardelice održane dana 4.
svibnja 2016. god.

Početak sjednice 19,00 sati.
Sjednici su nazočili članovi Upravnog vijeća: Tarita Radonić, Venija Vranković, Dinka
Pavičić Ivelja, Jerko Pajina i Ivana Miloš. Izočan član Jure Moškatelo i Ivana Erceg. Sjednici
je nazočila i ravnateljica Antonia Bubalo te voditeljica računovodstva Berta Kovačević

Zapisničar je bila Tarita Radonić
Predsjednica UV je predložila sljedeći
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa XXXIII. sjednice UV
Izmjene i dopune financijskog plana plana za 2016. god
Plan upisa djece za pedagošku godinu 2016./2017.
Odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2016./2017.
Oglas o provođenju upisa za pedagošku godinu 2016./2017.
Izbor povjerenstva za upis djece
Prezentacija anketnog listića za ljetni program Vrtića
Procedura naplate potraživanja u DV
Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
1. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa XXXIII. sjednice UV, te za isti nije bilo rasprave
2. Zbog potrebe usklađivanja financijskog plana sa planom grada, potrebno je stavke
plana preimenovati na nove pozicije s čime nas je upoznala voditeljica računovodstva
Berta Kovačević.
3. Detaljan plan upisa u novu pedagošku godinu iznjela je ravnateljica vrtića, prema tom
planu utvrđen je broj slobodnih mjesta za upis u sve odgojne skupine Dječjeg vrtića. U
jaslice se upisuju djeca sa navršene 2 godine života, a u vrtić sa navršene 3 godine .

4. Na temelju Plana upisa djece, Upravno vijeće donosi Odluku o upisu za pedagošku
godinu 2016./2017. Odluka je jednoglasno donesena.
5. Za ovu točku dnevnog reda ravnateljica vrtića prezentirala je Oglas o upisu, te
upoznala vjećnike da će se upis provoditi od 6 do 10. lipnja 2016. god u vremenu od
10,00 sati do 12,00 sati u uredu ravnateljice, na oglasu je istaknuto koji su dokumenti
potrebni za upis, te na temelju kojih kriterija se može ostvariti prednost pri upisu u
vrtić.
Oglas će biti objavljen na mrežnim stranicama Vrtića i Grada Staroga Grada, te
oglasnim pločama vrtića i Grada Staroga Grada te Dola i Vrbanja.
6. Jednoglasno se prihvaća prijedlog ravnateljice da komisija za upis djece ostane u
istom sastavu kao i prošlu godinu. Članovi komisije za upis su Tarita Radonić,
Antonia Bubalo i Gabriela Škarpa. Nakon završenog upisnog roka komisija za upis
dužna je dostaviti Izvješće o upisu .
7. Prezentiran je anketni listić za ljetni program rada. Članovi UV su upoznati sa
načinom rada ljetnog programa.
8. Nakon detaljnog objašnjenja i prezentacije, jednoglasno se prihvaća Perocedura
naplate potraživanja u Dječjem vrtiću Sardelice.
9. Članovi UV su ponovno razmotrili stajališze Odgajateljskog vijeća o potrebi
zapošljavanja stručnog suradnika-psihologa kako bi poboljšali kvalitetu Ustanove, a u
svrhu ranog uočavanja problema kod djece te adekvatne i pravovremene obrade. U tu
svrhu potrebito je konzultirati Osnivača.

Sjednica je završila u 20.00 sati

Zapisničar
Predsjednica UV

Tarita Radonić

