
DJEČJI VRTIĆ  ̋CARIĆ ̋ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-02/22-05/88 

URBROJ: 2125-41-02-22-02 

Novalja, 30. rujna 2022.g. 

Z A P I S N I K 

S 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“ održane dana 30. rujna 2022.g. 

s početkom u 13:00 sati u prostorijama DV „Carić“, Zeleni put 3. 

 

Nazočni članovi: Ivana Kurilić, Tea Vidas, Adrijana Kustić i 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 

Marina Badurina. 

 

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

DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika s 39., 40. i 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Carić“, 

Novalja 

2. Prijedlog Odluke o poništenju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto  

stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću 

„Carić“, Novalja 

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

stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću 

„Carić“, Novalja 

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

predškolske dobi   

5. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana i program odgojno-obrazovnog rada 

Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja 

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

odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja  

7. Prijedlog Odluke o donošenju Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja 

8. Razno 

 



Ad.1) Verifikacija zapisnika s 39., 40. i 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Carić“, Novalja 

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

verificiran zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad.2.) Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno 

mjesto  stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem 

vrtiću „Carić“, Novalja 

 

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni 

suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped zbog formalno pravnih razloga. 

 

Predsjednica je prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno s četiri glasa „ZA“ 

donosi 

ODLUKA 

o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto  stručni suradnik 

/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja. 

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

stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, 

Novalja 

Upravno vijeće drugi put objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto  

stručni suradnik/pripravnik: edukacijski – rehabilitator ili logoped. 

 

Predsjednica je prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno s četiri glasa „ZA“ 

donosi 

ODLUKA 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto stručni suradnik/pripravnik: 

edukacijski – rehabilitator ili logoped u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

Ad.4.) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu 

predškolske dobi  

 

Program ranog učenja engleskog jezika donijelo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, 

Novalja  na svoj sjednici dana 11. svibnja 2022. godine te se sukladno članku 15.a Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju dostavilo Ministarstvu znanosti i obrazovanja na 

suglasnost. 

Agencija za odgoj i obrazovanje negativno je ocijenila Posebni cjelodnevni program ranog 

učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi u organizaciji Dječjeg vrtića „Carić“, 

Novalja. Po dobivenom stručnom mišljenju Agencije za odgoj i obrazovanje pristupilo se 

izradi novog programa prema dostavljenim uputama 



Predsjednica je prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno s četiri glasa „ZA“ 

donosi 

ODLUKA 

o usvajanju Programa ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi 

Ad.5.) Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana i program odgojno-obrazovnog 

rada Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja 

Ravnateljica je prezentirala godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2022./2023.  

Predsjednica je nakon rasprave prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno s četiri 

glasa „ZA“ donosi 

ODLUKA 

o donošenju Godišnjeg plana i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Carić“, 

Novalja za pedagošku godinu 2022./2023. 

Ad.6.) Prijedlog Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto  

odgojitelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja 

Objavljuje se javni natječaj za radno mjesto odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme.  

  

Predsjednica je prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno s četiri glasa „ZA“ 

donosi 

ODLUKA 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto  odgojitelj u Dječjem vrtiću 

„Carić“, Novalja 

Ad.7.)  Prijedlog Odluke o donošenju Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja  

 

Ravnateljica je obrazložila Etički kodeks te pridržavanje istog  u svome profesionalnom radu, 

javnom djelovanju prema djeci i roditeljima/starateljima, poslovnim suradnicima, javnim 

tijelima i institucijama, osnivaču i ustanovi, te u međusobnim odnosima. Također je istaknula 

da se korisnici usluga i druge osobe putem Etičkog kodeksa mogu se upoznati s pravilima 

ponašanja koja imaju pravo očekivati od radnika ustanove te su dužni postupati sukladno 

njegovim odredbama. 

 

 Predsjednica je prijedlog Odluke dala na glasovanje te se jednoglasno s četiri glasa „ZA“ 

donosi 

ODLUKA 

o donošenju Etičkog kodeksa Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja. 

 

Sjednica zaključena u 15.00 sati 



Zapisnik vodila                                                                                                Predsjednica 

Upravnog vijeća 

Marina Badurina                                                                                      Ivana Kurilić, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


