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DJEČJI VRTIĆ ˝CARIĆ˝ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-02/22-05/73 

URBROJ: 2125-41-02-22-02 
 

Novalja, 11. svibnja 2022.g. 

 

 
Z A P I S N I K 

 

S 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“ održane dana 11. svibnja 2022.g. s 

početkom u 13:30 sati u prostorijama DV „Carić“, Zeleni put 3. 

 

Nazočni članovi: Ivana Kurilić, Tea Vidas, Adrijana Kustić, Marina Badurina.  

Velina Zubović je opravdala svoj izostanak. 

       

Ostali nazočni: Sandra Karavanić, ravnateljica DV „Carić“, Ana Matak, sindikalna 

povjerenica. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Ivana Kurilić pozdravila je sve prisutne, utvrdila da postoji 

kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predložila da se za zapisničara imenuje Adrijana 

Kustić.   

Istakla je da su članice Vijeća dobile poziv sa sljedećim dnevnim redom:  
 

 

DNEVNI RED 

 
1. Verifikacija zapisnika s 28. do 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“,     

Novalja 

2. Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto     

odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

3. Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto     

spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Sigurnosno-zaštitnih  mjera i protokola postupanja u 

rizičnim situacijama  

5. Prijedlog Odluke o VII. Izmjeni i dopunama Pravilnika o radu Dječjem vrtiću „Carić“, 

Novalja   

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu 

predškolske dobi  

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Posebni program - sportski program integriran u redoviti 

10-satni program za djecu od 4. godine do polaska u školu.  

8. Razno 

 
 

 

Ad 1.) Verifikacija zapisnika s 28. do 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, 

Novalja 

Predsjednica je pozvala članove na verifikaciju zapisnika. Jednoglasno su s četiri glasa „ZA“ 

verificirani zapisnici s prethodnih sjednica. 
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Ad 2.)  Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto     

odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

 

Objavljuje se javni natječaj zbog upražnjenog radnog mjesta na radno mjesto odgojitelja  na 

određeno puno radno vrijeme zbog korištenja rodiljnog dopusta odgojiteljice. 

 

Predsjednica je dala Prijedlog Odluke na glasovanje, te se jednoglasno donosi 

 

ODLUKA 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, 

Novalja. 

 

Ad 3.)  Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto     

spremačica/servirka u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

 

Objavljuje se javni natječaj na radno mjesto spremačice/servirke  na određeno puno radno vrijeme 

 

Predsjednica je dala Prijedlog Odluke na glasovanje, te se jednoglasno donosi 

 

ODLUKA 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremačica/servirka u Dječjem 

vrtiću „Carić“, Novalja. 

 

Ad. 4.)  Prijedlog Odluke o usvajanju Sigurnosno-zaštitnih  mjera i protokola postupanja u rizičnim 

situacijama 

 

Obrazloženje po prijedlogu iznijela je ravnateljica i upoznala članice s izmjenama do kojih je došlo 

u programu, a odnose se na promjene koordinatora programa i kućnog reda. U ostalim djelovima, 

program se sadržajno nije mijenjao. 

 

Predsjednica je nakon kratke rasprave Prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno donosi 

 

ODLUKA 

o usvajanju  Sigurnosno-zaštitnih  mjera i protokola postupanja u rizičnim situacijama. 

 

Ad.5.)  Prijedlog Odluke o VII. Izmjeni i dopunama Pravilnika o radu Dječjem vrtiću „Carić“, 

Novalja   

 

Ravnateljica je u uvodnom obrazloženju iznijela prijedlog Odluke prema kojoj će se isplatiti dodaci 

na plaću stručnim radnicima koji obavljaju dužnost mentora pripravnika u dječjem vrtiću te će se 

uvećati koeficijenti složenosti poslova odgojiteljima   koji imaju  potrebne kvalifikacije za rad u 

obogaćenim redovnim programima (engleski, sportski i sl.) i tzv. alternativnim redovnim 

programima. Također dolazi do povećanja isplate materijalnih prava radnika. 
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U raspravi, članica Tea Vidas je rekla da je i do sada dječji vrtić imao mentore pripravnika ali nisu 

bile za svoj rad plaćene. 

 

Predsjednica je nakon kratke rasprave Prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno donosi 

 

ODLUKA 

 

o VII. Izmjeni i dopunama Pravilnika o radu Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja. 

 

Ad.6.)   Prijedlog Odluke o usvajanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu 

predškolske dobi  

Ravnateljica je u uvodnom obrazloženju iznijela prijedlog Odluke prema kojoj će se Program ranog 

učenja engleskog jezika provoditi u mješovitoj odgojnoj skupini (od četvrte godine do polaska u 

osnovnu školu) integrirano u redovitom desetosatnom programu, a provodit će ga dodatno 

educirane odgojiteljice. 

 

U raspravi,  članica Tea Vidas je pohvalila uvođenje posebnih programa. 

 

Predsjednica je nakon kratke rasprave Prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno donosi 

 

ODLUKA 

o usvajanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi. 

 

Ad.7.) Prijedlog Odluke o usvajanju Posebnog programa - sportski program integriran u 

redoviti 10-satni program za djecu od 4. godine do polaska u školu 

 

Ravnateljica je uvodnom obrazloženju iznijela prijedlog Odluke prema kojoj se Program  planira 

provoditi u pedagoškoj godini 2022./2023. i to kao redoviti cjelodnevni integrirani sportski program 

namijenjen  djeci od 4. godine do polaska u školu. Vježbanje će se održavati četiri puta tjedno (pon, 

uto, sri, pet) u terminu od 10-11 sati; prema rasporedu, u skladu s dobi i potrebama djece od 40-55 

min. Program će provoditi dodatno educirane odgojiteljice. 

 

U raspravi, članica Adrijana Kustić je iskazala bojazan da će djeca koja nisu upisana u program biti 

zakinuta za tjelesne aktivnosti. Ravnateljica je obrazložila da su svakodnevno organizirane 

tjelovježbe i tjedne strukturirane aktivnosti u SDB obavezne aktivnosti djece upisane u redovan 

program. 

 

Predsjednica je nakon kratke rasprave Prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno donosi 

 

ODLUKA 

o usvajanju Posebnog programa - sportski program integriran u redoviti 10-satni program za djecu 

od 4. godine do polaska u školu . 

 

Ad.8.) Razno 
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Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica je postavila pitanje planiramo li edukacije za 

roditelje. Ravnateljica je odgovorila da novu pedagošku godinu svakako planiramo započeti s 

edukacijama za roditelje. 

 

Sjednica zaključena u 15,00 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća 

Adrijana Kustić                                                                                     Ivana Kustić, dipl.oec. 

 


