DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC «
PRILAZ KRŠIN 2
52220 LABIN
Upravno vijeće
ZAKLJUČCI
s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane u četvrtak 25. veljače
2021. godine u 09:00 sati putem aplikacije google meet.
PRISUTNI: Dalibor Zupičić, Borjan Batagelj, Ljiljana Krušelj, Danijela Dobrić, Goran Jovanović,
Ivana Škopac – ravnateljica, Ivana Nikić – sindikalni povjerenik, Tamara Skira - zapisničar
ODSUTNI: Helena Griparić Memić, Vesna Blažina Hatić
Sjednicom predsjedava g. Dalibor Zupičić, predsjednik Upravnog vijeća (dalje: Predsjednik).
Predsjednik je pozdravio prisutne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka.
Istaknuo je da su svi članovi i članice Vijeća dobili poziv sa sljedećim dnevnim redom:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća
2. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na neodređeno puno radno
vrijeme, upražnjeni poslovi - 1 izvršitelj/ica
3. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno radno vrijeme,
zamjena za duže odsustvo radnika - 1 izvršitelj/ica
4. Rješavanje natječaja za radno mjesto pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s teškoćama
u razvoju – na određeno radno vrijeme, 12 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
5. Završni račun Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac» Labin za 2020. godinu, izvršenje
proračuna za 2020 godinu - razmatranje i prihvaćanje , te donošenje Odluke o raspodjeli
rezultata
6. Ekonomska cijena programa Dječjeg vrtića za 2021. godinu - razmatranje i donošenje
7. Razno
Predsjednik daje na usvajanje predloženi Dnevni red. Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
1. Prihvaćanje zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća
Predsjednik daje na glasanje Zapisnik sa 37. sjednice Upravnog vijeća. Jednoglasno s 5 glasova „ZA“
prihvaćen.
2. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ice, 1 izvršitelj/ica - na neodređeno puno
radno vrijeme, upražnjeni poslovi.
Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja za radno mjesto
odgojitelj/ice, 1 izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, web stranici Dječjeg vrtića,
te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 19. siječnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 27.
siječanj 2021. godine.
U redovnom roku pristigle su četiri (4) prijave.
Od četiri (4) pristigle prijave, dvije (2) kandidatkinje ispunjava uvjete prema Natječaju i Zakonu o
predškolskom odgoju i obrazovanju, budući su priložile svu potrebnu dokumentaciju. Dvije (2)

kandidatkinje ne ispunjavaju uvjetima prema Natječaju budući nisu priložile svu potrebnu
dokumentaciju.
Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos:
1. Tina Šegan, Učka 7, 52221 Rabac – 23,13 boda
Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova „ZA“.
3. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na određeno radno
vrijeme, za pedagošku 2020/2021 godinu, do 31.08.2021. godine
Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja za radno mjesto
odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica – na određeno radno vrijeme, za pedagošku 2020/2021 godinu, do
31.08.2021. godine.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, web stranici Dječjeg
vrtića, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 19. siječnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je
27. siječanj 2021. godine.
U redovnom roku pristigle su tri (3) prijave.
Od tri (3) pristigle prijave, ni jedna ne ispunjava uvjete prema Natječaju, Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem vrtiću.
Dvije (2) prijave su nepotpune. Treća prijava je potpuna, ali razina obrazovanja nije u skladu s
Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne sprme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću.
Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos:
1. Andrea Bastijanić, Županići 16, 52231 Nedešćina, kao nestručna zamjena za Aidu Hodžić
Murtić u trajanju od 5 mjeseci
Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova „ZA“.
4. Rješavanje natječaja za radno mjeto pomagača/ice (asistenta/ice) za dijete s teškoćama u
razvoju – na određeno radno vrijeme, 12 sati tjedno – 1 izršitelj/ica
Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja za radno mjesto
pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s teškoćama u razvoju – na određeno radno vrijeme, 12 sati tjedno
– 1 izvršitelj/ica
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, web stranici Dječjeg
vrtića, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 03. veljače 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je
11. veljače 2021. godine.
U redovnom roku pristiglo je pet (5) prijava.
Od pet (5) pristiglih prijava, dvije (2) prijave ispunjavaju uvjete prema Natječaju i Zakonu o
predškolskom odgoju i obrazovanju. Tri (3) prijave ne ispunjavaju uvjete prema Natječaju budući
nemaju priloženu svu potrebnu dokumentaciju.
S kandidatkinjama koje udovoljavaju uvjetima iz Natječaja obavljen je video intervju kojeg su provele
ravnateljica i psihologinja Vrtića.
Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos:
1. Emili Jakovčić Balaban, Vinež 2, 52220 Labin
Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova „ZA“.
5. Završni račun Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac» Labin za 2020. godinu, izvršenje
proračuna za 2020 godinu - razmatranje i prihvaćanje , te donošenje Odluke o raspodjeli rezultata
Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže završni račun Dječjeg vrtića «Pjerina
Verbanac» Labin za 2020. godinu i izvršenje proračuna za 2020 godinu.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju završni račun i izvršenje proračuna Dječjeg vrtića
„Pjerina Verbanac“ Labin za 2020. Godinu.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o raspodjeli rezultata za 2020. godinu.
6. Ekonomska cijena programa Dječjeg vrtića za 2021. godinu – razmatranje i donošenje
Ravnateljica Ivana Škopac obrazlaže Ekonomsku cijenu programa Dječjeg vrtića za 2021. godinu.
Člankom 5. Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu
Labinu (“Službene novine Grada Labina”, broj 16/10.) definirani su elementi za utvrđivanje
ekonomske cijene programa predškolskog odgoja.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Ekonomsku cijena programa Dječjeg vrtića za 2021.
godinu koja iznosi 1.942,27 kuna po djetetu
7. Razno
Ravnateljica Ivana Škopac pokreće raspravu oko vrednovanja odgojitelja kod prijema u radni odnos.
Kod ocjenjivanja odgojitelja procjenjuje se njihovo teoretsko znanje, ali se nigdje ne vrednuje njihov
rad sa djecom. Predlaže da se razvidi kako bi se pravila vrednovanja mogla dopuniti ili izmijeniti kod
prijema odgojitelja na rad.
Član Upravnog vijeća, Borjan Batagelj predlaže da se sazove posebna sjednica vezana uz bodovanja i
procjene odgojitelja za prijem na rad.
Predsjednik Upravnog vijeća Dalibor Zupičić pita kakva je situacija u Vrtiću vezana uz pandemiju
COVID-19. Ravnateljica Ivana Škopac daje presjek sadašnjeg stanja iz kojeg je vidljivo da je situacija
u Vrtiću trenutno zadovoljavajuća.
Sjednica je završila u 09,45 sati.

ZAPISNIČAR
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Tamara Skira
_______________

DaliborZupičić
_________________________

