
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 25.05.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/33, URBROJ: 2186-181-22-1 od 23.05.2022. 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. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću 

Pčelica Bisag, 
3. Odluka o raspisivanju natječaja za dvije odgojiteljice Dječjeg vrtića na neodređeno 

vrijeme, 
4. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 
 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
  

Toč. 1) 
Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća 

 
 Nema primjedbi na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 02.05.2022. godine. 
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 02.05.2022. godine na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 02.05.2022. godine je 
prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 2) 
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

u Dječjem vrtiću Pčelica Bisag 
 
 Predsjednik ukratko obrazlaže prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika usluga. Pravilnikom se dodatno razrađuje posupak upisa djece u skladu sa 
zakonom i Odlukom Općinskog vijeća. Od iduće godine upisi će se vršiti temeljem Pravilnika 
i osnovati će se Povjerenstvo koje će dati prijedlog za upis djece Upravnom vijeću. 
 Ravnateljica dodaje da su na kraju Pravilnika opisana i prava te obveze roditelja. 
Većina vrtića uvodi e-sustav upisa, ali naš vrtić ne treba za sada jer nije velika institucija. 



 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava 
i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Pčelica Bisag. Nema pitanja ili primjedbi u vezi 
ove točke dnevnog reda. Predsjednik daje prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju 
prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Pčelica Bisag na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga u Dječjem vrtiću Pčelica Bisag je prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 3) 
Odluka o raspisivanju natječaja za dvije odgojiteljice Dječjeg vrtića 

na neodređeno vrijeme 
 
 Predsjednik poziva ravnateljicu da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Ravnateljica 
podsjeća da bi za 3 odgojne skupine u vrtiću trebalo biti 6 odgojiteljica. Stoga se predlaže 
raspisivanje natječaja za dvije odgojiteljice koje su sada zaposlene na određeno, budući da se 
im se ne mogu stalno produžavati ugovori na određeno. 
 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluka o raspisivanju natječaja za dvije 
odgojiteljice Dječjeg vrtića na neodređeno vrijeme. U raspravi sudjeluju Tomislav Ledinski, 
Andreja Podoljnjak i Ivan Andrašek. Predsjednik daje prijedlog Odluke o raspisivanju 
natječaja za dvije odgojiteljice Dječjeg vrtića na neodređeno vrijeme na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o raspisivanju natječaja za dvije odgojiteljice Dječjeg 
vrtića na neodređeno vrijeme je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 4) 
Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 Predsjednik obavještava Upravno vijeće da je po zaključku s prošle sjednice Upravnog 
vijeća odgovoreno na zaprimljenu žalbu Janje Ivančan na Odluku o upisu djece u vrtić. 
Ravnateljica čita Upravnom vijeću odgovor na žalbu Janje Ivančan, a zatim i njen odgovor 
koji je zaprimljen. 
 Predsjednik komentira novi odgovor Janje Ivančan. Njezino dijete nije primljeno jer 
nema mjesta za svu djecu, a ona i radi u drugom vrtiću te može upisati svoje dijete tamo. Nije 
bilo političkog odlučivanja. 
 Ravnateljica dodaje da se mogao zabraniti pristup vrtiću ocu zbog njegova ponašanja 
prema odgojiteljici. 
 U raspravi sudjeluju predsjednik, Ivan Andrašek, ravnateljica i Tomislav Ledinski. 
Ravnateljica predlaže da se napiše službeni dopis u kojem će pisati da je žalba razmotrena i 
odbijena na Upravnom vijeću. Predsjednik, Ivan Andrašek i Tomislav Ledinski se slažu s 
time. 
 Predsjednik pita kome se prijavljuje ponašanje roditelja. Ravnateljica odgovara da se 
to prijavljuje policiji, a Centru se prijavljuje zapuštanje djeteta. 
 Ravnateljica obavještava Upravno vijeće o planiranom izletu vrtića. 
  
 Dovršeno u 19:00 sati. 
 
Voditelj zapisnika            Predsjednik 
    Marko Futač        Upravnog vijeća 
            Stjepan Šafran 


