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IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane 27.09.2018. godine u 12,30 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Višnja Vekić Kljaić, prof., član 

3. Mira Vego, član 

4. Ana Hrstić, mag.iur., član 

5. Božidar Buhin, mag.ing.el.., član 

6. Vinko Ručević , član 

7. Branko Vladetić, mag.oec. 

 

 

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 sljedeći dnevni red: 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća  

 2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019. 

     Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

3.  Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1.  Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio  sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na 

zapisnik sa 17.  sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. Primjedbi na 

zapisnik nije bilo te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli 

 

O d l u k u 

 

Usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Ravnateljica Štambuk Čabaj je ukratko izložila tekst Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 

godinu 2018./2019. koji su članovi Upravnog vijeća  dobili uz poziv za današnju sjednicu. Članovi vijeća su 

jednoglasno donijeli 

O d l u k a 

Usvaja se Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019. 

Ad. 3. Gospođa Hrstić je postavila upit je li krenula inicijativa za nabavku kombija za prijevoz djece s 

teškoćama u razvoju? Ravnateljica je istaknula da svakako promišljamo o istome te da ćemo pokušati preko 

projekta nabaviti kombi.  

Gospođa Vekić Kljaić je postavila upit ravnateljici hoće li se inicirati izmjena Pravila o uvjetima i načinu 

sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek. Ravnateljica je 

odgovorila potvrdno, naime mi smo održali već nekoliko radnih sastanaka na tu temu, te smo prijedloge 
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iznijeli i Osnivaču.  Tijekom mjeseca listopada ćemo nastaviti sa aktivnostima izmjene predmetnih Pravila, 

konstatirala je ravnateljica.   

Gospođa Vego je napomenula kako ona i gospođa Vekić Kljaić, kao članice Upravnog vijeća, žele poboljšati  

komunikaciju između Upravnog vijeća i svih vrtića, tako da će one, nakon svake održane sjednice Upravnog 

vijeća, poslati  svim voditeljima kratki dopis sa sadržajima koji su obrađeni na sjednici.  

Gospođa Vego je, također, postavila upit hoćemo li objaviti natječaj za prijem odgojitelja na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radog odnosa. Ravnateljica je odgovorila potvrdno.  

    

 

   Dovršeno u 13,30          

 

                                                     

   Zapisničar                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća 

 

     Ivana Prakatur   

 

 

                                                                                                             Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

    KLASA: 601-02/18-08/11 

    URBROJ: 2158/87-05-18-02 

    Osijek, 27.09.2018 
 

 

 

     
 

 

 
 

 


