IZVADAK IZ ZAPISNIKA
s 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek
održane 04.07.2018. godine u 14,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7
Nazočni:
1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik
2. Katica Pecnik, prof., član
3. Ana Hrstić, mag.iur., član
4. Božidar Buhin, mag.ing.el.., član
5. Mirela Svirać, mag.paed.
6. Vinko Ručević , član
Gospodin Branko Vladetić je opravdao svoj izlazak.
Ostali nazočni:
1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.
2. Dajana Vučko, predsjednica Sindikalne udruge u predškolskom odgoju
Zapisnik vodi Ivana Prakatur.
Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve nazočne te predložio nadopunu predloženog dnevnog reda.
Naime tijekom jučerašnjeg dana je zaprimljena zamolba korisnika za premještajem djeteta iz jedne skupine u
drugu u sklopu podcentra Sjenčica. Članovima Upravnog vijeća je dostavljna preslika zamolbe. Slijedom
rečenog predsjednik Upravnog vijeća predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 15 sjednice Upravnog vijeća
2. Rezultati natječaja za prijem odgojitelja/icu na neodređeno vrijeme-10 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme
-23 izvršitelja/ica, spremač/ica na neodređeno vrijeme-8 izvršitelja/ica, spremač/ica na određeno vrijeme-8
izvršitelja/ica, odgojitelj-edukacijski rehabilitator na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica i vozač na
neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica
Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.
3. Donošenje odluke o zamolbi za premještaj djeteta iz jedne skupine u drugu u sastavu podcentra Sjenčica
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na
zapisnik sa 15 sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. Primjedbi na
zapisnik nije bilo te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli
Odluku
Usvaja se zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek.
Ad. 2. Ravnateljica je uvodno ukratko izložila tijek provedenih natječajnih postupaka.
Nedostaje nam još 4 na određeno, plus 3 koje su po bodovima dobile posao za stalno, a bile su primljene kao
duge zamjene, zaključila je ravnateljica Štambuk Čabaj.
Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli
Odluku
U radnI odnos odgojitelj na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme (do 31.07.2019.) se primaju
kandidatkinje koje je predložila ravnateljica.
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Nadalje, dana 05.06.2018. je objavljen natječaj za prijem spremačica na neodređeno vrijeme 8 izvršitelja/ica i
na određeno vrijeme, 8 izvršitelja/ica.
Nakon kraće rasprave, članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli
Odluku
Na radno mjesto spremačica na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme primaju se kandidatkinje koje je
predložila ravnateljica:
Nadalje, dana 05.06.2018. je objavljen natječaj za prijem vozača/ice na neodređeno vrijeme.
Zaprimili smo 16 zamolbi. Sedam je odbačeno zbog formalnih nedostataka. Pismenom testiranju je pristupilo
8 kandidata i svi su pozvani na razgovor.
Ravnateljica predlaže odabir kandidata s najvećim brojem ostvarenih bodova, na pismenom i usmenom
testiranju. Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli
Odluku
Za radno mjesto vozač na neodređeno vrijeme se odabire kandidat kojeg je predložila ravnateljica.
Zaključno, dana 06.05.2018. je raspisan natječaj za prijem odgojitelja edukacijskog rehabilitatora na
neodređeno vrijeme. Zaprimili smo samo jednu zamolbu, međutim, budući kandidatkinja nema verifikaciju
diplome i položen stručni ispit, njenu zamolbu ne možemo usvojiti.
Ad.3. Članovi Upravnog vijeća su pročitali zahtjev roditelja čije dijete polazi dječji vrtić Sjenčica kojim
roditelji traže da se dijete prebaci iz jedne skupine u drugu.
Ravnateljica je rekla da mi nemamo praksu odobravati ovakve premještaje. To je organizacijski
problem,dodala je ravnateljica i rekla da ona nije za premještaj.
Gospođa Vučko je dodala kako smatra da je problem između roditelja djeteta. Gospođa Svirać je istaknula
kao roditelje treba educirati da ovakve probleme rješavaju sa odgojiteljem. Zaključeno je da će stručne službe
Dječjeg vrtića Osijek napisati odgovor roditeljima. zahtjev će se odbiti, a ponuditi eventualan prelazak u
drugi vrtić.
Ad.4. Gospođa Hrstić je ukazala na problematiku o kojoj još pišu roditelji kao predstavnici roditelja. Određeni
broj roditelja je nezadovoljan budući se prema novim Pravilima pravo na besplatni mjesec kada dijete ne ide u
vrtić ograničava na mjesec srpanj i kolovoz.
Također su nezadovoljni roditelji Čepina, budući pravilo o „besplatnom“ mjesecu ne važi za njih. Budući je
Općina Čepin nadležna za ova pitanja, a sukladno Sporazumu između Općine Čepin i Dječjeg vrtića Osijek,
zaključak je nazočnih da treba inicirati sastanak sa načelnikom Čepina.
Dovršeno u 14,50
Zapisničar

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivana Prakatur

Aleksandar Mihajlović, prof.

KLASA: 601-02/18-08/09
URBROJ: 2158/87-05-18-05
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