
Z A P I S N I K

sastavljen dana 21.09.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica
Bisag.

Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/86, URBROJ: 2186-181-22-1 od 19.09.2022. godine.

Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća:
1. Stjepan Šafran, predsjednik,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Tomislav Ledinski,
4. Ana Marija 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. Etički kodeks Dječjeg vrtića Pčelica Bisag,
3. Godišnje  izvješće  o  radu  Dječjeg  vrtića  Pčelica  Bisag  za  pedagošku  godinu

2021./2022.,
4. Godišnji  plan i  program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Pčelica Bisag za

pedagošku 2022./2023. godinu
5. Kurikulum Dječjeg vrtića  Pčelica  Bisag za razdoblje  od 2022.  –  2027.  pedagoške

godine,
6. 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 24.08.2022. godine.
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 24.08.2022. godine na glasanje.

ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 24.08.2022. godine je
prihvaćen jednoglasno.

Toč. 2)
Etički kodeks Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

Predsjednik potvrđuje da  su svi  članovi  Upravnog vijeća  primili  prijedlog Etičkog
kodeksa. Ravnateljica objašnjava da svaka ustanova ima svoj Etički kodeks.

Predsjednik  otvara  raspravu  o  prijedlogu  Etičkog  kodeksa  Dječjeg  vrtića  Pčelica
Bisag. Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. Predsjednik daje prijedlog
Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na glasanje.



ZAKLJUČAK:  Etički  kodeks  Dječjeg  vrtića  Pčelica  Bisag  je  prihvaćen
jednoglasno.

Toč. 3)
Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

za pedagošku godinu 2021./2022.

Predsjednik objašnjava da je prijedlog Godišnjeg izvješća o radu zbog veličine poslan
članovima Vijeća u posebnoj poruci elektroničke pošte. Predsjednik poziva ravnateljicu da
obrazloži ovu točku dnevnog reda.

Ravnateljica  ukratko  obrazlaže  sadržaj  Godišnjeg  izvještaja  o  radu.  Uvjeti  rada  su
ostali nepromijenjeni, a osim nove živice nije bilo većih ulaganja u objekt vrtića ove godine.
Ove godine u vrtiću svaka od triju odgojnih skupina je provodila svoj projekt,  a rezultati
projekata opisani su i popraćeni fotografijama u Izvještaju. Suradnja s roditeljima provodila se
kroz roditeljske sastanke, a suradnja s društvenim čimbenicima kroz posjet Osnovnoj školi
Bisag te posjet Hitne pomoći Novi Marof vrtiću. Planirani posjet vatrogasaca vrtiću na žalost
nije bio ostvaren.

Predsjednik  otvara  raspravu o  prijedlogu Godišnjeg  izvješća  o  radu Dječjeg  vrtića
Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2021./2022. Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke
dnevnog reda. Predsjednik daje prijedlog Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelica
Bisag za pedagošku godinu 2021./2022. na glasanje.

ZAKLJUČAK:  Godišnje  izvješće  o  radu  Dječjeg  vrtića  Pčelica  Bisag  za
pedagošku godinu 2021./2022. je prihvaćeno jednoglasno.

Toč. 4)
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

za pedagošku 2022./2023. godinu

Predsjednik poziva ravnateljicu da obrazloži ovu točku dnevnog reda.
Ravnateljica objašnjava da nema većih promjena u odnosu na stari Godišnji plan i

program. U izradi novog Plana i programa primjenjivale su se dobivene smjernice. I u ovoj
pedagoškoj godini svaka odgojna skupina ima svoj projekt. Novost ove godine je uvođenje
kraćeg folklornog programa, te će s folklornim programom i kraćim programom engleskog
jezika vrtić moći pružiti više sadržaja djeci. Ravnateljica se nada da će se u sklopu novog
objekta  područnog  vrtića  moći  urediti  i  dvorana  za  sportski  program.  U  vrtiću  je  sada
zaposleno šest odgojiteljica u tri skupine, a broj djece malo odstupa od državnog pedagoškog
standarda. U novoj pedagoškoj godini planiraju se i daljnje edukacije za stručni tim.

Predsjednik  otvara  raspravu  o  prijedlogu  Godišnjeg  plana  i  programa  odgojno-
obrazovnog  rada  Dječjeg  vrtića  Pčelica  Bisag  za  pedagošku  2022./2023.  godinu.  Nema
pitanja ili  primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda.  Predsjednik daje prijedlog Godišnjeg
plana  i  programa  odgojno-obrazovnog  rada  Dječjeg  vrtića  Pčelica  Bisag  za  pedagošku
2022./2023. godinu na glasanje.

ZAKLJUČAK: Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića
Pčelica Bisag za pedagošku 2022./2023. godinu je prihvaćen jednoglasno.



Toč. 5)
Kurikulum Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

za razdoblje od 2022. – 2027. pedagoške godine

Predsjednik poziva ravnateljicu da obrazloži ovu točku dnevnog reda.
Ravnateljica  ukratno  obrazlaže  sadržaj  kurikuluma.  Objašnjava  da  se  po  novom

zakonu kurikulum donosi za razdoblje od 5 godina. U izradi novog kurikuluma primjenjivale
su se dobivene smjernice.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Kurikulum Dječjeg vrtića Pčelica Bisag za
razdoblje od 2022. – 2027. pedagoške godine. Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke
dnevnog reda. Predsjednik daje prijedlog Kurikulum Dječjeg vrtića Pčelica Bisag za razdoblje
od 2022. – 2027. pedagoške godine godinu na glasanje.

ZAKLJUČAK: Kurikulum Dječjeg vrtića Pčelica Bisag za razdoblje od 2022. –
2027. pedagoške godine je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 6)
Ostala pitanja i prijedlozi

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o provedbi rješenja prosvjetne inspekcije. Rok
za usklađivanje broja djece u skupinama s Državnim pedagoškim standardom produljen je do
01.06.2023. godine. Po rješenju vrtić mora ispisati još 13 djece, ali iduće godine iz vrtića
odlazi 16 ili 17 predškolaraca. Također, plaćena je novčana kazna koja je određena vrtiću.
Ravnateljica se nada da je ovime predmet zatvoren.

Predsjednik iznosi da će se rashodi vrtića u novom općinskom proračunu povećati, a
prihodi smanjiti. S propisanim brojem djece u vrtiću ekonomska cijena vrtića trebala bi biti
2.600,00 kn mjesečno da bi pokrila troškove rada vrtića.

Ravnateljica smatra da se cijena vrtića mora povećati, te iznosi da su brojni drugi vrtići
već digli cijene. Predsjednik se slaže s time i dodaje da će o tome odlučivati Općinsko vijeće.
On će predložiti da se cijena podigne od 01.01.2023. godine.

Ana Marija Vrščak iznosi i da postoje vrtići s većom cijenom za djecu u jaslicama, što
ima  smisla  s  obzirom da  je  s  djecom u jaslicama najviše  posla.  Ravnateljica  i  Tomislav
Ledinski se slažu s prijedlogom da se posebno poveća cijena za jaslice.

Predsjednik,  ravnateljica  i  Tomislav  Ledinski  sudjeluju  u  raspravi  o  načinu
financiranja predškolskog odgoja u Hrvatskoj.

Predsjednik postavlja upit Ani Mariji Vrščak o mišljenju djelatnika vrtića. Ana Marija
Vrščak  odgovara  da  jedna  djelatnica  ima  prigovor  na  visinu  plaće  naknade  za  troškove
prijevoza.

Predsjednik podsjeća Upravno vijeće da su Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Pčelica
Bisag propisani troškovi prijevoza u iznosu od 1,00 kn/km ili u visini mjesečne autobusne
karte, s time da pravo na troškove prijevoza imaju djelatnici koji do posla putuju više od 2
kilometra. Dvije djelatnice po tome ne bi imale pravo na naknadu za troškova prijevoza, ali
im je Izmjenama Pravilnika o radu ipak određena naknada od 100,00 kn mjesečno. Predlaže
da se naknada za troškove prijevoza digne na 1,35 kn/km ili na visinu mjesečne autobusne
karte. Za djelatnike koje ne ispunjavanju uvjet od najmanje 2 km putovanja u jednom smjeru
predlaže povećanje naknade na 200,00 kn mjesečno.

S prijedlogom povećanja naknade za troškove prijevoza slažu se potpredsjednik Ivan
Andrašek te Tomislav Ledinski i Andreja Podoljnjak.

Predsjednik daje na glasanje prijedlog Izmjena i  dopuna Pravilnika o radu Dječjeg
vrtića Pčelica Bisag kojim bi se naknada za troškove prijevoza povećala na 1,35 kn/km ili na
visinu mjesečne karte, odnosno na 200,00 kn mjesečno za djelatnike koje ne ispunjavanju
uvjet od najmanje 2 km putovanja u jednom smjeru.



ZAKLJUČAK: Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Pčelica Bisag
kojim se naknada za troškove prijevoza povećava na 1,35 kn/km ili na visinu mjesečne
karte,  odnosno  na  200,00  kn  mjesečno  za  djelatnike  koje  ne  ispunjavanju  uvjet  od
najmanje 2 km putovanja u jednom smjeru su prihvaćene s 4 glasa ZA i 1 SUZDRŽAN.

Andreja Podoljnjak pojašnjava da je bila suzdržana jer smatra da bi se naknada za
djelatnike koje ne ispunjavanju uvjet od najmanje 2 km putovanja u jednom smjeru trebala
povećati na 300,00 kn mjesečno.

Ana Marija Vrščak pita što da poruči djelatnicima u vezi ovog. Predsjednik odgovara
da će se povećana naknada za troškove prijevoza primjenjivati već za plaću za rujan. Što se
tiče  plaće,  prošle  godine  su  usklađeni  osnovica  i  koeficijenti  s  onima  za  zaposlene  u
osnovnom školstvu,  a tehničko osoblje ima i veće koeficijente od zaposlenih u osnovnom
školstvu. Predlaže da se od 01.01.2023. opet digne i uskladi osnovica za obračun plaće. U
raspravi o ovoj temi sudjeluju ravnateljica i svi članovi Upravnog vijeća.

Predsjednik  postavlja  Andreji  Podoljnjak  pitanje  o  mišljenju  roditelja.  Andreja
Podoljnjak odgovara da ona ne zna za neke novosti, ali i da je propustila posljednji roditeljski
sastanak. Ravnateljica dodaje da su održani roditeljski sastanci svih skupina te dogovoreni i
neki individualni sastanci. Smatra da su uvjeti u vrtiću dobri i ne vidi neki razlog za opće
nezadovoljstvo roditelja.

Dovršeno u 19:00 sati.

Voditelj zapisnika     Predsjednik
    Marko Futač Upravnog vijeća

  Stjepan Šafran


