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2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića More za pedagošku 2020./2021. 

godinu  

Ravnateljica Jasna Crnčić obrazložila je članovima Upravnog vijeća Godišnji plan i program rada 

Dječjeg vrtića More za pedagošku 2020./2021. godinu, a isti je na Odgojiteljskom vijeću raspravljen i 

prihvaćen. Obavijestila ih je da u ovoj pedagoškoj godini Dječji vrtić More ima 29 odgojno-

obrazovnih skupina s ukupno 506 djece te da je došlo do povećanja broja djece jasličke dobi u PPO-u 

Delfin (formirana je jedna jaslička skupina uz tri vrtićke). Ravnateljica je upoznala članove Upravnog 

vijeća s novim programima koji su startali u pedagoškoj 2020./2021. godini: glazbeni integrirani  

(PPO Đurđice) te program održivog razvoja (PPO Kvarner). Člana upravnog vijeća iz reda roditelja, 

Vjekoslava Banića, zanimalo je da li bi vrtićka djeca mogla ići u muzeje (koji je zatvoren prostor) na 

način da se prethodno isprazni prostor muzeja za samo jednu odgojno-obrazovnu skupinu.  

 

Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. 

godine), na temelju prethodne rasprave na Odgojiteljskom vijeću, na prijedlog ravnateljice Jasne 

Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, 

jednoglasno (4 glasa ZA) donosi sljedeću  

 

O D L U K A 

 

I. 

 

Donosi se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića More za pedagošku 2020./2021. 

godinu. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

3. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića More za pedagošku 2020./2021. godinu 

Ravnateljica Jasna Crnčić je ukratko upoznala članove Upravnog vijeća s Kurikulumom Dječjeg vrtića 

More u pedagoškoj 2020./2021. godini kao i s činjenicom da je isti raspravljen na Odgojiteljskom 

vijeću i prihvaćen.  

 

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 

2019.), na temelju prethodne rasprave na Odgojiteljskom vijeću, na prijedlog ravnateljice Jasne 

Crnčić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine,  

jednoglasno (4 glasa ZA) donosi sljedeću  

 

O D L U K A 

 

I. 

 

Donosi se Kurikulum Dječjeg vrtića More za pedagošku 2020./2021. godinu. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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4. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o korištenju sustava video nadzora u 

Dječjem vrtiću More 

Tajnik Dječjeg vrtića upoznao je članove Upravnog vijeća s potrebom donošenja Pravilnika o 

korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću More. Video nadzor postoji samo u PPO-u Đurđice. 

Sam prijedlog će se poslati sindikalnom povjereniku Dječjeg vrtića More na suglasnost.  

 

Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine), članka 43. Zakona o 

zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), Uredbe (EU) 2016/679 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 

slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, članka 26. 

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, 

na sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, jednoglasno (4 glasa ZA) donosi 

 

O D L U K A 

 

I. 

 

Utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o korištenju video nadzora u Dječjem vrtiću More, u tekstu 

koji čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

 

Prijedlog Pravilnika o korištenju video nadzora u Dječjem vrtiću More prosljeđuje se 

sindikalnom povjereniku na očitovanje, a sukladno članku 150. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 

98/19). 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

 

5. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog 

odnosa za radno mjesto: 

- Rehabilitator – odgojitelj, 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 

Ravnateljica Jasna Crnčić izvijestila je članove Upravnog vijeća da je po provedenom natječaju 

pristigla samo jedna prijava koja ne udovoljava formalnim uvjetima natječaja (potrebno zvanje). 

Predložila je članovima Upravnog vijeća da se jedini kandidat zaposli na radnom mjestu rehabilitator – 

odgojitelj kao nestručna zamjena, a sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19, ali najduže do 5 mjeseci.  

 

Na temelju članka 26. stavak 1. točke 5. i 6. i članka 35. 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 15. srpnja 2020. godine (KLASA: 003-06/20-08/26, 

URBROJ: 2170/01-54-20-20-5), na prijedlog ravnateljice Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na 

sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, jednoglasno (4 glasa ZA) donosi sljedeću  

 

O D L U K A  

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto 

 

1. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Rehabilitator - 

odgojitelj – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do popune radnog 

mjesta po ponovljenom natječaju, ali ne dulje od 5 mjeseci IVANA HOST.   
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2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

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

- Odgojitelj, 3 izvršitelja na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena 

- Odgojitelj – pripravnik, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme 

- Kuhar, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, zamjena 

Ravnateljica Jasna Crnčić izvijestila je članove Upravnog vijeća o potrebi raspisivanja natječaja za 

radna mjesta odgojitelja te kuhara radi zamjene odsutnih radnika te mogućnost zapošljavanja jednog 

pripravnika na radnom mjestu odgojitelja. 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 

107/07 i 94/13), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2020. godine), Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića More, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine, donosi 

 

 

 

O D L U K A 

o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa 

 

I. 

 

Objavit će se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na oglasnim pločama i mrežnim stranicama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ustanove za radna mjesta: 

 

- Odgojitelj  

3 izvršitelja na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena 

 

- Odgojitelj pripravnik 

     1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 

- Kuhar 

     1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 

 

 


