
DJEČJI VRTIĆ  
„ZLATNA LUČICA“ 
SUKOŠAN 
KLASA:601-02/16-01/16 
URBROJ: 2198/03-3/1-16-2 
 
 

ZAPISNIK SA 4.SJEDNICE 
 

Nazočni članovi: Lucija Gašparović, Božidar Dijan, Tonči Grdović, Mirjana Veleslavić Nadinić, Milan 
Ročak. 
 
 
Sjednica je održana 25.04.2016.god. u 11:30h prema dogovoru članova Upravnog vijeća zbog 
nemogućnosti dolaska na prije dogovoreni datum objavljen u pozivu. 
 
 

DNEVNI RED 
 

 AD/1  VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
AD/2   VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA SASTANKA S NAČELNIKOM 
AD/3   PLAN UPISA U PROGRAME VRTIĆA 2016/17 
AD/4   ODLUKA O UPISU 2016/17 
AD/5   ODLUKA O PROVOĐENJU LJETNOG DEŽURSTVA 
AD/6   ODLUKA O NAJMU DVORIŠTA 
AD/7   RAZNO 
 
 
 
 

AD/1 Zapisnik je pročitan i jednoglasno usvojen. 
 
AD/2 Zapisnik sa sastanka s načelnikom je jednoglasno usvojen. 
 
AD/3 Ravnateljica je obrazložila priloženi plan upisa, objasnila je  planirani broj djece po 
skupinama koji je u skladu s Državnim pedagoškim standardom i kojeg se trebamo 
pridržavati. U objektu Sukošan planirano je pet odgojnih skupina ukupno 94 djeteta.  
U dječjem vrtiću „Zlatna lučica“ Debeljak planirane su dvije skupine ili ukupno 36 djece. 
U programe predškole ( 2 skupine Gorica-Galovac) planirano je do 20 djece za svaku skupinu. 
Broj djece po skupinama se smanjuje u slučaju upisa djece sa poteškoćama u razvoju i to za 
dva ako su lakše poteškoće, a za četiri ako su teže poteškoće. 
Prijave za upis djece zaprimati će se od 09.-31. Svibnja 2016.god. 
Uvjeti za upis su da dijete do 31.08.2016. navrši dvije godine(za vrtić u Debeljaku) ili tri 
godine za vrtić u Sukošanu te da roditelji imaju prebivalište na području  Općine Sukošan. 
Ukoliko bude slobodnih mjesta mogu se upisati djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na 
području Sukošana. 



Sukladno o zakonu određene su i prednosti pri upisu. Prednosti su navede i u odluci o upisu 
te na obrascu o zahtjev za upis. Za dokazivanje prednosti roditelji-skrbnici moraju  
posjedovati određenu dokumentaciju. 
Plan upisa je jednoglasno prihvaćen te se traži suglasnog osnivača.  
 
AD/4  Odluka o upisu djece u dječji vrtić napisana je u sladu s planom upisa za 2016./17.god. 
Predsjednica Upravnog vijeća rekla je da bi možda bilo dobro razgovarati i o uvođenju 10-
satnog programa u program vrtića. Ravnateljica je rekla da će se anketa za roditelja o 
uvođenju istog provesti u tijeku pedagoške godine te da će se vidjeti potreba za uvođenje 
istog. Za sada problem roditelja kojima je potreba 10-satni program rješavamo tako da djecu 
zadržimo u popodnevnoj skupini do dolaska roditelja.( Jako je mali broj potrebitih za sada 
dva roditelja). 
Odluka je jednoglasno prihvaćena. 
 
AD/5  Anketa za provođenjem ljetnog dežurstva provest će se paralelno s upisima djece u 
vrtić kao i anketa za nastavak pohađanja vrtića u novoj pedagoškoj 2016./17.god. 
Ravnateljica je rekla da će se i ove godine kroz osmi mjesec odvijati radovi unutar prostora 
vrtića(spuštanje stropova u sobama za dnevni boravak) pa predlaže da se  ljetno dežurstvo u 
Sukošanu održi u sedmom mjesecu, a u Debeljaku u osmom mjesecu. 
Odluka je jednoglasno prihvaćena. 
 
AD/6  Tijekom početka mjeseca travnja zaprimljena je zamolba Dubravka Žbulja vlasnika 
To“Dea“ iz Čakovca za korištenje dvorišta vrtića radi postavljanja zabavnog parka kroz ljetne 
mjesece. 
 Članovi Upravnog vijeća se slažu da se dvorište iznajmi  u periodu od 25.06.-25.08.2016.god. 
za što bi  vlasnik To“Dea“ platio 18.000,00kn plus stvaran iznos električne energije kroz taj 
period.  
Donesena je odluka da se dvorište iznajmi te je potrebna suglasnog osnivača. 
 
AD/7 Član Upravnog vijeća Tonči Grdović napomenuo je da bi trebalo izraditi elergetski 
centrifikat zgrada dječjih vrtića jer je to zakonska obveza. 
 
Sastanak je završio u 13:00h. 
  
 
Sukošan, 27.04.2016.god.   
 

Predsjednica Upravnog vijeća 
Mirjana Veleslavić Nadinić 

 


