
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 12.04.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/26, URBROJ: 2186-181-22-1 od 11.04.2022. godine. 
 
 Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Stjepan Šafran, predsjednik, 
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik, 
3. Tomislav Ledinski, 
4. Ana Matija Vrščak, 
5. Andreja Podoljnjak. 

 
Ostali prisutni: 

1. Martina Hrupec, ravnateljica, 
2. Marko Futač, voditelj zapisnika. 

 
Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran, konstatira da su prisutni 

svi članovi Upravnog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća, 
2. Donošenje Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 

2022./2023., 
3. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 
 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
  

Toč. 1) 
Verifikacija zapisnika s prethode sjednice Upravnog vijeća 

 
 Nema primjedbi na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 21.03.2022. godine. 
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 21.03.2022. godine na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 21.03.2022. godine je 
prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 2) 
Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2022./2023. 

 
 Predsjednik podsjeća Upravno vijeće da je na prošloj sjednici donesena Odluka o 
raspisivanju natječaja za upis djece za pedagošku godinu 2022./2023., a sada je potrebno 
donijeti i Odluku o upisu djece na temelju provedenog natječaja. Zaprimljeno je 18 prijava, a 
predsjednik predlaže da se prioritet daje djeci s područja Općine Breznica, čija oba roditelja su 
zaposlena, nemaju nikoga da im čuva dijete i već imaju drugu djecu upisanu u naš vrtić. 
 
 



 Iako po Državnom pedagoškom standardu u jasličkoj skupini može biti najviše 12-tero 
djece, predsjednik predlaže da u novoj pedagoškoj godini u jasličkoj skupini bude njih 18. 
Smatra da je važno primiti što više djece, budući da nema smisla da roditelji koji čekaju na 
mjesto u vrtiću daju otkaz samo zato jer nemaju nikoga da im čuva dijete. Moli ravnateljicu da 
dalje obrazloži prijedlog Odluke o upisu djece. 
 Ravnateljica objašnjava da je zaprimljeno 18 prijava djece s našeg područja. Pri 
bodovanju prijava i stvaranju liste kandidata za upis ravnateljica se držala članka 11. Odluke 
Općinskog vijeća o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. 
Ravnateljica objašnjava koji su kriteriji bodovanja dani u članku 11. Odluke Općinskog vijeća. 
Temeljem tih kriterija napravila je listu od 6-tero djece za primanje u novoj pedagoškoj godini: 

1. Borna Kečkan, 
2. Matej Težački, 
3. Hana Horvat, 
4. Dora Klasić, 
5. Eva Prevarek, 
6. Jakov Trglačnik. 

 Ravnateljica dalje prolazi kroz listu svih prijava i obrazlaže zašto je odabrano ovih 6. 
 Predsjednik predlaže da se iz obitelji Vnučec prime i Vnučec Emili (u srednju odgojnu 
skupinu) i Elias (u jasličku skupinu), jer su im roditelji zaposleni i nemaju nikoga da im čuva 
djecu. U raspravi o ovom prijedlogu sudjeluju predsjednik, ravnateljica i Ana Marija Vrščak. 
 Ivan Andrašek naglašava važnost transparentnosti i pridržavanja kriterija bodovanja, 
tako da se roditeljima može reći da se Upravno vijeće držalo kriterija propisanih Odlukom 
Općinskog vijeća. To je važno i da roditelji znaju tko će moći biti upisan u budućnosti, a tko će 
morati tražiti druge opcije. 
 Ravnateljica čita kako bi po prijedlogu pred Upravnom vijećem izgledao popis djece po 
skupinama u novoj pedagoškoj godini: 

 za jasličku skupinu Sovice (19-tero djece, od njih 7 novo upisano, uključujući i Emili 
Vnučec), 

 za srednju skupinu Balončići (28-ero djece, uključujući i jedno novo upisano, Elias 
Vnučec) i 

 za najstariju skupinu Točkice (također 28-ero djece). 
 Ana Marija Vrščak upozorava da treba računati i s time da će odgojiteljica Petra Rutić 
također vjerojatno htjeti upisati svoje dijete u vrtić kada se vrati s porodiljnog dopusta. 
 Predsjednik naglašava ravnateljici da zbog zaštite osobnih podataka roditelji mogu 
dobiti informacije o bodovanju samo svoje, a nikako druge djece. Ravnateljica odgovara da će 
podaci o bodovanju biti objavljeni pod šiframa, a ne imenima djece. 
 Predsjednik također predlaže da se što prije pismeno ili telefonski o rezultatima natječaja 
obavijeste i roditelji djece koje se ne mogu upisati. 
 Nema drugih pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. Predsjednik daje 
prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2022./2023. 
(kako ga je predstavila ravnateljica) na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku 
godinu 2022./2023. je prihvaćena jednoglasno. 
 
 
 
 
 
 



Toč. 3) 
Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 Tomislav Ledinski postavlja pitanje u vezi djece s teškoćama u razvoju, zašto 
odgojiteljice ne mogu dati reći roditeljima da njihovo dijete ima teškoće u razvoju. 
 Ravnateljica i Ana Marija Vrščak objašnjavaju da oni nisu kompetentni za davanje 
takvih dijagnoza, a da roditelji ni ne prihvaćaju kada im se skrene pozornost na tu mogućnost. 
Ana Marija Vrščak dodaje i da nijedan stručnjak neće djetetu dati takvu dijagnozu prije osnovne 
škole. 
 
 Dovršeno u 18:00 sati. 
 
 
 
Voditelj zapisnika            Predsjednik 
    Marko Futač        Upravnog vijeća 
            Stjepan Šafran 


