
DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC 
ZAGREB, Trnac 67 
KLASA:601-02/22-05/05 
URBROJ:251-595-04-22-02 
U Zagrebu, 11. 07. 2022.     
                                                     SKRAĆENI ZAPISNIK  
 sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bukovac održane u srijedu, 06. 07. 2022. u prostorijama 
Dječjeg vrtića Bukovac na lokaciji Trnac 67 s početkom u 7:00 sati.  
Nazočni članovi Upravnog vijeća: Pofuk  Anđelka, Hraščanec Petra, Petovari Bojan, Katarina Talian i  
                                                            Nikolina Sivec (priključila se na 3. točku dnevnog reda.)  
                                                            Buga Kahrić – stručni suradnik – logoped ( Komisija za upis djece) 
                                                            Gordana Lukačić – ravnateljica  
                                                            Karolina Fatović – tajnica  
Jednoglasno usvojen prijedlog dnevnog reda.  
Ad. 1. Jednoglasno verificiran Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća 
Ad. 2. Jednoglasno verificiran mandat novoizabranom članu Upravnog vijeća – predstavniku roditelja,  
            Katarini Talian.  
Ad. 3 Jednoglasno prihvaćen prijedlog Komisije za upise i donesena Odluka o rješavanju žalbi roditelja 
kako slijedi: 
          4 žalbe odbijene – djeca premlada, nemaju uvjete za upis 
          4 žalbe odbijene – 0 bodova (roditelj nezaposlen – nedostatak mjesta u jasličkim skupinama)  
          2 žalbe odbijene – zahtjev predan u drugi Vrtić – DV Bukovac „B“ opcija  
          1 žalba odbijena – majka koristi roditeljski dopust  
          1 žalba usvojena – majka dostavila dokaz o prekidu roditeljskog dopusta.  
Ad. 4. Donošenje odluke o izboru kandidata po natječaju za poslove odgojitelja na određeno vrijeme  
       Stigle samo dvije prijave kandidata  koji ne ispunjavaju uvjete, te će natječaj za radna mjesta  
      odgojitelja  ponoviti  krajem mjeseca kolovoza.  

a)Spremačica na određeno vrijeme radi zamjene za Holy Ines izabrana je Vojnić Tunić Ivana. 
b)Donosi se odluka da se za 1. 9. 2022.  zatraži odobrenje za zapošljavanje  4 odgojitelja za rad  
    na određeno vrijeme u kao potpora skupinama  koje imaju djecu s teškoćama u razvoju i 6 
pomoćnih radnika za njegu i skrb  na određeno vrijeme te da se po dobivenom odobrenju 
raspiše   natječaj.  

Ad. 5. Jednoglasno je usvojen Plan odgojno obrazovnog rada za ljeto 2022.  
Ad. 6. Jednoglasno donesena Odluka o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji sa KBC Zagreb za  
           program „Vrtić u bolnici“ od 1. 9. 2022.  
Ad. 7. Jednoglasno donesena odluka da se ravnateljici dodjeli  3 radna dana godišnjeg odmora (čl. 51. 
            st. 1. točka e).  
Ad. 8. Jednoglasno je donesena odluka da je roditelj učinio propust  kod predaje djeteta u Vrtić  jer 
dijete nije predao odgojitelju.  
Vrtić posjeduje sve preventivne mjere sigurnosti: uz postojeće protokole sigurnosti i kućni red Vrtića 
postavljeni su šifrarnici na ulaznim vratima (vrata su tijekom cijelog radnog vremena zaključana), na 
vratima garderobe i predprostora  i ostalim vratima na hodnicima i terasama podignute su kvake i 
postoje pisane obavijesti  o obvezi roditelja da se kod predaje  i preuzimanje djeteta moraju  javiti 
odgojitelju u skupini. Dvorišta su ograđena i zaključana. Obavijest roditeljima o ljetnoj organizaciji 
rada, boravku na zraku već od ranih jutarnjih sati kao i kućni red Vrtića dostupni su na web stranici 
Vrtića i na oglasnim pločama  za roditelje te ostalim vidljivim mjestima unutar Vrtića.  
           
Ovime je dnevni red iscrpljen.  
Dovršeno u 8:30 sati.  
ZAPISNIČAR:                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
Karolina Fatović                                                                  Anđelka  Pofuk   
 


