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Z A P I S N I K 

sa 13. elektronske sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u srijedu, 13.05.2020. elektronskim putem preko e-maila. 

 

Sjednica je održana elektronskim putem radi trenutne nepovoljne epidemiološke 

situacije zbog širenja bolesti COVID-19 te važećih epidemioloških mjera. 

 

 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Tanja Borić, članica 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Izmjene i dopune Pravilnika o upisima 

2. Odluka o upisima za pedagošku godinu 2020./2021.  

3. Prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića ''Cvrčak i mrav'' dat na prethodnu 

suglasnost Općinskom vijeću. 

4. Razno  

 

 

Dnevni red je jednoglasno verificiran. 
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Ad 1. 

Ravnateljica Dajana Jerčinović daje članovima informacije o izmjenama i dopunama Pravilnika 

za upise.  

Pripremili smo izmjene i dopune Pravilnika o upisima, jer nam se nameće potreba odgovoriti 

trenutnim zahtjevima vremena u kojima moramo držati socijalnu distancu i smanjiti ulazak 

drugih osoba u objekte. Upise, predlažemo, provoditi elektroničkim putem ili slanjem 

zemaljskom poštom na našu adresu. 

Skratili smo i rok za upise, jer se u dosadašnjoj praksi pokazalo da nam se upisni rok jako 

razvuče na cijeli mjesec. To su, većinom, dokumenti koje roditelj može podignuti tijekom 

jednog ili, eventualno, dva, tri dana. Većina vrtića ima praksu petnaestodnevnih upisa. Isto tako 

nam je u praksi predstavljalo poteškoću stroga odredba o upisima za kraće i programe 

predškole. Prijedlog je da to bude tijekom mjeseca rujna bez određivanja termina. 

 

Ad 2 . 

Ravnateljica Dajana Jerčinović članovima Upravnog vijeća šalje prijedlog upisa za narednu 

pedagošku godinu s prikazom raspoloživih slobodnih mjesta nakon reupisa postojeće djece. Za 

Bribir smo razmatrali upise u novi objekt, za Tribalj još u stari. 

Nakon prijelaza iz jaslica u vrtićkim skupinama u Triblju ostaje 9 slobodnih mjesta, a u 

jaslicama 3 slobodna mjesta. Ukupan broj djece u objektu Tribalj, ukoliko se popune sva 

slobodna mjesta, iznosio bi 43. 

Nakon prijelaza iz jaslica u vrtićkim skupinama u Bribiru ostaje 13 slobodnih mjesta, a u 

jaslicama 6 slobodnih mjesta. Ukupan broj djece u objektu Bribir, ukoliko se popune sva 

slobodna mjesta, iznosio bi 52. 

 

Ad 3.  

Ravnateljica Dajana Jerčinović daje obavijest o nužnoj promjeni članka Statuta vrtića. Statut se 

mijenja samo u članku gdje se navode adrese područnih objekata. Preseljenjem, Područni odjel 

Bribir će se nalaziti na novoj adresi, Bribir 34, Bribir. Prijedlog je upućen Općinskom vijeću 

od kojega moramo dobiti prethodnu suglasnost. Ova točka je samo na uvid, jer ćemo o tome 

glasati nakon odluke Općinskog vijeća. 

 

Članica Dragana Baričević Crnković odgovara na mail 13.5.2020. u 10:17h te navodi da je 

suglasna sa svim točkama dnevnog reda. 

Den Strizić odgovara 14.5.2020. u 07:53h te navodi da je suglasan sa svim točkama dnevnog 

reda. 

Tanja Borić odgovara 14.05.2020. u 17:11h te navodi da je suglasna sa svim točkama dnevnog 

reda. 

 



Vedran Švast odgovara 15.5.2020. u 9:26h te navodi da je suglasan sa svim točkama dnevnog 

reda. 

Predsjednik Upravnog vijeća Boris Glavan odgovara 15.5.2020. u 12:06h te navodi da je 

suglasan sa svim točkama dnevnog reda te ujedno dostavlja i potpisanu Odluku o upisima. 

 

Sukladno svemu navedenom, zaključak je da se upisni postupak za pedagošku godinu 

2020./2021. raspisuje od 18.05.2020. zaključno do 31.05.2020. Upisna dokumentacija će se 

zaprimati elektronskim putem ili zemaljskom poštom.  

 

Ad 4. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

 

 

 

 

Zapisničarka:                                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća: 

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

 


