IZVADAK IZ ZAPISNIKA
sa 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek
održane 04.10.2019. s početkom 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. Božidar Buhin, mag.ing.el.
5. Ana Hrstić, dipl.iur.
6. Vinko Ručević, član
7. Branko Vladetić, mag.oec.
Ostali nazočni:
1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof.
2. Ana Mihaljević, prof.
Zapisnik vodi Ivana Prakatur.
Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve nazočne te predložio sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća
2. Grand circle foundation
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 33. 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 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek.
Ad.2. Ravnateljica je napomenula da smo se sastali na ovoj hitnoj sjednici sa jednom točkom dnevnog reda
Grand circle foundation, kako je i dogovoreno na prethodnoj sjednici. Naime, aktivnosti pod okriljem
fondacije Grand circle foundation se spominju u našem Izvješću o odgojno-obrazovnom radu za pedagošku
godinu 2018./2019., a također i u Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu
2019. /2020. uvodno je rekla ravnateljica. Ravnateljica je nadalje istaknula da naš podcentar Mak ima status
„eko vrtića“ i u njemu se realizira program za održivi razvoj, a preduvjet realizacije tog programa upravo i
jest suradnja sa vanjskim čimbenicima. Posjet ljudi, koji su uglavnom profesori, učitelji i odgojitelji, smo
vidjeli kao odličnu priliku za suradnju te način da doniranim sredstvima unaprijedimo naš rad. Naše objekte
posjećuju i druge različite skupine, ukratko svi koji bi obogatili rad vrtića, rekla je ravnateljica. U podcentru
Mak se realizirala suradnja sa Grand circle foundation, te su članovi prilikom boravka u Osijeku obišli i naš
objekt. O svemu su roditelji obaviješteni na roditeljskom sastanku. Također, kada se događaju takve aktivnosti
u vrtiću svakom roditelju je vidljivo da je prostor vrtića drugačije uređen, a povod je određeno događanje,
rekla je ravnateljica.
Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli
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Zaključak
Zatražit će se pojedinačna suglasnost roditelja za sudjelovanje djeteta u aktivnostima u sklopu rada Grand
circle foundation.

Dovršeno u 13,45 sati

Zapisničar
Predsjednik Upravnog vijeća
Ivana Prakatur
Aleksandar Mihajlović, prof.
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