UPRAVNO VIJEĆE
Dječji vrtić «Pahuljica»
Palit 135/A
51280 Rab
Klasa: 023-08/20-01/12
Ur.broj: 2169-06-20-01-01
Dana 13. studenog 2020. godine u prostoru Dječjeg vrtića „Pahuljica”s početkom u 16,30 održana
je 19. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Pahuljica''
ZAPISNIK
SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ''PAHULJICA''
Prisutni:
1) Anamaria Vidas - predsjednica
2) Ivana Fafanđel Gvačić-članica
3) Zdenka Pećarina - članica
4) Valter Stojnšek -član
5) Vesna Beg - član
Ostali prisutni:
Sanja Grozdanić – ravnateljica
Kristina Deželjin - zapisničar

Predsjednica Anamaria Vidas otvara 19. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Pahuljica” sa sljedećim dnevnim redom:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
2. Verifikacija novog člana Upravnog vijeća
3. Financijski plan za 2021. godinu
4. Donošenje Izmjena pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pahuljica”
po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Osnivača.
5. Razno

Ad.1.) Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
Kako primjedbi na zapisnik sa 18. sjednice nije bilo, zapisnik je usvojen jednoglasno.
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Ad.2.) Verifikacija novog člana Upravnog vijeća
Predsjednica Anamaria Vidas temeljem Odluke o razrješenju i imenovanju novog člana
Upravnog vijeća, predstavila je novu članicu UV gđu. Vesnu Beg. Odluka je verificirana
jednoglasno a gđa. Vesna Beg izvjestila je da se kao član UV odriče naknade.
Odluka o razrješenju i imenovanju sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad.3.) Financijski plan za 2021. godinu
Predsjednica Anamaria Vidas otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici koja
objašnjava Financijski plan po stavkama.
Ravnateljica tako navodi da su ukupno planirani prihodi 6.698.100,00 kn. Iz izvora Grada
Raba planirana su 4.000.000,00 kn, iz izvora Opći, odnosno planirana sredstva od Općine Lopar
590.000,00 kn, dok se iz izvora Sufinanciranja planira ostvariti 2.077.100,00 kn.
Iz izvora pomoći Ministarstva zdravstva, obrazovanja i športa planirano je 26.000,00 kn, te
iz donacija još 5.000,00 kn.
Vijećnica Zdenka Pećarina uspoređuje iznose Financijskog plana za 2021. g. s iznosima iz
2019. g. te konstatira da u startu nedostaje iznos od oko 240.000, kn. Vijećnica Vesna Beg navodi
kako je cijeli proračun Grada Raba za sljedeću godinu smanjen. Predsjednica UV Anamarija Vidas
zaključuje da je Grad Rab i do sada vodio računa o plaćama djelatnika te da će se iznosi regulirati
rebalansom proračuna.
Financijski plan usvojen je jednoglasno.
Financijski plan za 2021. g. sastavni je dio zapisnika.
Ad.4) Donošenje Izmjena pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Pahuljica” po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Osnivača
Predsjednica otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici koja obavještava UV da je
dobivena suglasnost Osnivača o Izmjenama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Pahuljica” te kao takav može se izvjesiti na oglasnu ploču Dječjeg vrtića.
Izmjena pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pahuljica” sastavni je
dio ovog zapisnika.
Ad.5) Razno
Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici. Ravnateljica obavještava
vijećnike da se korisnica usluga Dječjeg vrtića „Pahuljica, majka djeteta F. V. K. pismenim putem
obratila Vijeću poslavši „Obavijest o postupanju”, a kao predmet navodi : 1. zahtjev za promjenom
odgojiteljice I. B., 2. neprimjereno postupanje prema djetetu F.V. K.i 3. dopuštanje vrijeđanja i
uznemiravanja djeteta E.M.K.(u O.Š. „I. Rabljanina”). Ravnateljica u cijelosti čita tekst i pojašnjava
cjelokupnu situaciju i događaje koji su doveli do nezadovoljstva korisnice usluga M.V. K.
Predsjednica Anamaria Vidas konstatira da su navedene činjenice ozbiljne optužbe prema
Dječjem vrtiću i odgojiteljici I. B.
Vijećnica Ivana Fafanđel Gvačić smatra da su u tekstu koji je gđa. M. V. K. uputila
Upravnom vijeću korištene teške riječi ( maltretiranje i ugrožavanje djetetovog zdravlja).
Vijećnik Valter Stojnšek upućuje pitanje ravnateljici kojim želi saznati kakva je I. B. kao
odgojiteljica na što mu ravnateljica odgovara da je I. B. odgovorna, savjesna i kvalitetna
odgojiteljica, te da majčin dopis nema težinu koju navodi . Ravnateljica tvrdi da su odgojiteljica i
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zdravstvena voditeljica slijedile isključivo propise kojima podliježe Dječji vrtić s ciljem zaštite
zdravlja sve djece.
Predsjednica Anamaria Vidas zaključila je uz slaganje svih vijećnika da se zatraži pisano
mišljenje epidemiologa dr. Glažar te se nakon toga majci pošalje pisani odgovor.
Ravnateljica nadalje upoznaje vijećnike s tekstom Prijave nepravilnosti u radu Dječjeg
vrtića „Pahuljica” upućene Službi prosvjetne inspekcije od strane „grupe roditelja”. Prosvjetna
inspekcija je sukladno članku 18. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09)
dobivenu prijavu proslijedila Dječjem vrtiću na postupanje. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće
je jednoglasno odlučilo da se na anonimni podnesak neće odgovarati.
Oba predmeta rasprave su sastavni dio ovog zapisnika.
Sjednica je završila u 17,30 sati.

Zapisničar:

Predsjednica Upravno vijeća:

________________
Kristina Deželjin

_______________________
Anamaria Vidas
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