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Na prijedlog predsjednice Upravnog vijeća Dnevni red se nadopunjuje na način da se točka 5. 

Dnevnog reda mijenja i glasi: 

„5. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa: 

- Stručni suradnik - rehabilitator 

- Fizioterapeut 

- Odgojitelj  

- Pomoćni kuhar“. 

 

Tako izmijenjeni Dnevni red jednoglasno se usvaja. 

 

2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića More za pedagošku 

2019./2020. godinu 

Ravnateljica Jasna Crnčić prezentirala je Godišnji plan i program rada DV More za pedagošku 

2019./2020. godinu. Izvijestila je prisutne o materijalnim uvjetima rada, radovima koji se planiraju u 

narednom periodu u pojedinim objektima, broju upisane djece u DV More, slobodnim mjestima za 

upis u vrtić, o početku rada nove skupine s posebnim programom u PPO-u Kvarner te programima 

koji će se provoditi. Također, upoznala je prisutne i sa Sigurno-zaštitnim i preventivnim programom 

DV More i protokolima koji su sastavni dio programa. 

Psihologinja Ljiljana Brašnić osvrnula se na realizaciju bitne zadaće tj. participacije djece u 

procesu planiranja, realizacije i vrednovanja odgojno obrazovnog rada. Također, upoznala je prisutne i 

s planom stručnog usavršavanja djelatnika u 2019./2010. godini. 

Član Upravnog vijeća iz reda roditelja Vjekoslav Banić konstatirao je da postoji razlika 

između tablice u poglavlju materijalnih uvjeta u Godišnjem planu i programu i tablice u skraćenoj 

verziji Godišnjeg plana i programa (keramika u Vidricama).  

U raspravi su sudjelovali: članovi Upravnog vijeća Vjekoslav Banić, Ljiljana Brašnić te 

ravnateljica Jasna Crnčić. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno (5 glasa ZA) donijelo  

 

O D L U K U  

 

1. Donosi se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića More za pedagošku 2019./2020. 

godinu. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

3. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića More za pedagošku 2019./2020. godinu 

Psihologinja Ljiljana Brašnić upoznala je prisutne sa sadržajem Kurikuluma DV More za 

pedagošku 2019./2020. godinu.  

Člana Upravnog vijeća iz reda roditelja Vjekoslava Banića zanimalo je tko odobrava 

Kurikulum.  

 

U raspravi su sudjelovali: članovi Upravnog vijeća Vjekoslav Banić, Ljiljana Brašnić, Astrid 

Massari te ravnateljica Jasna Crnčić. 

 

Upravno vijeće je jednoglasno (5 glasa ZA) donijelo  

 

O D L U K U  

 

     1.   Donosi se Kurikulum Dječjeg vrtića More za pedagošku 2019./2020. godinu. 

     2.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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4. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje 

radnog odnosa za radno mjesto Pomoćni kuhar, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, u 

punom radnom vremenu 

Sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. i 42. Statuta, temeljem Odluke o objavi natječaja za zasnivanje 

radnog odnosa od 29. srpnja 2019. godine (KLASA: 003-06/19-08/12, URBROJ: 2170/01-54-20-19-

3), na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 30. rujna 

2019. godine, jednoglasno donosi sljedeću  

O D L U K U 

o neizboru kandidata 

 

1. Upravno vijeće nije odabralo kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj 

na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu te će se natječaj za zasnivanje radnog 

odnosa za radno mjesto Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom 

vremenu, ponoviti. 

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg 

vrtića More. 

2. Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

5. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa: 

             

 

Upravno vijeće jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

1. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More 

objavljuje Natječaj za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More za radna mjesta: 

 

- Odgojitelj  

1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za Darija Čvorka) 

 

- Fizioterapeut 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, 8 sati tjedno 

 

- Stručni suradnik rehabilitator 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Pomoćni kuhar 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
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2. Natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića More.  

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

6. Donošenje Pravilnika o provedbi dječjih izleta Dječjeg vrtića More 

Člana Upravnog vijeća iz reda roditelja Vjekoslava Banića zanimalo je da li se Pravilnikom određuje 

tko plaća izlet te je predložio da bi se umjesto 70km moglo napisati 1 sat vožnje. 

Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 101/97, 107/07 i 94/13), članka 41., 42. i 61. stavka 1. podstavka 9. Statuta Dječjeg vrtića 

More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More jednoglasno je donijelo 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

 

Donosi se Pravilnik o provedbi dječjih izleta, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

II. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove. 

 

 

7. Zamolba za korištenje prostora LINK-krativne radionice (rano učenje engleskog jezika) 

 

Na sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića More razmatralo je 

zahtjev za privremenim korištenjem prostora Dječjeg vrtića More te jednoglasno donijelo sljedeću 

 

 

O D L U K U 

 

1. Daje se na privremeno korištenje prostor Dječjeg vrtića More udruzi Link – kreativne 

radionice u svrhu provođenja komunikacijsko-kreativne radionice ranog učenja engleskog 

jezika za djecu predškolske dobi. 

 

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 


