
DJEČJI VRTIĆ 
'' CVRČAK I MRAV'' 

 
 

 
     
 
 
 
 
vrticcvrcakimrav@gmail.com 
www.dv-cvrcakimrav.hr 

 

Tribalj, 27.09.2019. 

KLASA: 601-02/19-05/01/08 

URBROJ: 2107-03-01-19-02 
 

Z A P I S N I K 

sa 7. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u četvrtak, 26.09.2019. u vremenu od 13,00  do 14,00 sati u 

prostorijama Dječjeg vrtića ''Cvrčak i mrav'' u Driveniku. 

 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Tanja Borić, član 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća  – Predsjednik Upravnog 

vijeća 

2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa za 2019./20. pedagošku godinu - 

Pedagoginja 

3. Usvajanje Kurikuluma za 2019./20. pedagošku godinu - Pedagoginja 

4. Izmjene financijskog plana za 2019. godinu - Ravnateljica 

5. Razno 

 

Ravnateljica predlaže da se izostavi točka 4. s obzirom da će do kraja mjeseca dobiti dodatne 

potrebne podatke za slaganje izmjena financijskog plana. 

Također navodi da se pod točkom razno razgovara o sporazumima o razgraničenju troškova 

sa školama. 
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Ovako izmijenjen dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1. 

 

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća je verificiran. 

 

 

      Ad 2. 

 

Pedagoginja putem powerpoint prezentacije predstavlja Godišnji plan i program za pedagošku 

godinu 2019./2020. sa svim svojim sastavnicama. 

 

Godišnji plan i program za pedagošku godinu 2019./2020. je jednoglasno usvojen. 

 

 

      Ad 3.  

 

Pedagoginja navodi kako je Kurikulum operacionalizacija Godišnjeg plana i programa za 

pedagošku godinu 2019./2020. te da je u tom dokumentu jasno razrađeno tko je odgovoran za 

realizaciju aktivnosti i u koje doba. 

 

Kurikulum za pedagošku godinu 2019./2020. je jednoglasno usvojen. 

 

 

        Ad 5. 

 

Ravnateljica predočuje Sporazume o razgraničenju troškova režija sa školama u Triblju i 

Bribiru koji se potpisuju početkom svake pedagoške godine. S obzirom da nije bilo izmjena u 

sporazumima u odnosu na prošlu godinu, Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost 

ravnateljici da sklopi navedene sporazume sa školama. 

 

Den Strizić napominje da ne bi bilo loše ubaciti klauzulu o otkazivanju sporazuma u slučaju 

preseljenja vrtića na nove lokacije. 

 

Ravnateljica prikazuje članovima Upravnog vijeća tlocrte novog vrtića u Triblju za kojeg se 

očekuje useljenje u trećem tromjesečju 2020. godine. 

 

 

 

Zapisničarka: Predsjednik Upravnog vijeća:                             

Iva Baldo Karlić, mag.paed. Mr.sc. Boris Glavan, dipl.ing. 

 


