DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA ČABAR
NARODNOG OSLOBOĐENJA 2
51306 ČABAR

ZAPISNIK
SA SASTANKA RODITELJA
ODRŽANOG 6.10.2021. U TRŠĆU U 17 SATI
NAZOČNI:
1. Gradonačelnik Antonio Dražović,
2. Ravnateljica Dječjeg vrtića, Laura Turk – Resman,
3. Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, Hajra Bubanić
4. Predsjednica Gradskog vijeća, Marija Gašpar,
5. Vd. pročelnica JUO Sanja Arh Fućak,
6. Prof.kineziologije, Barbara Ožbolt,
6. Professor emeritus dr.sc. Aleksandra Pejčić
7. 57 Roditelja, korisnika usluga Dječjeg vrtića
DNEVNI RED:
1.EKONOMSKA CIJENA VRTIĆA, Gradonačelnik AntonioDražović
2. IZBOR RODITELJA ZA UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA , Ravnateljica Dječjeg
vrtića Laura Turk Resman
3. SURADNJA S RODITELJIMA, Predsjednica Uv Hajra Bubnić
4. PROGRAM SPORTSKIH AKTIVNOSTI « IGROM I SPORTOM U ZDRAVO I
SRETNO DJETINJSTVO» (kineziološke aktivnosti za djecu predškolske dobi) Barbara
Ožbolt, prof.kineziologije i Professor emeritus dr.sc. Aleksandra Pejčić.
Ad. 1) Nakon rasprave gradonačelnika i roditelja donosi se
ZAKLJUČAK
Temeljem izračuna rashoda poslovanja izračunata je ekonomska cijena u iznosu od 2.291,11
za 10 satni program i 1.374.67 za 6 satni program. Privremeno se odgađa donošenje Odluke
vezano uz visinu učešća roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar.
Predlaže se da se uzme u obzir visina dohotka roditelja kao temelj za izračun visine učešća ili
da se u proračunu preraspodjelom sredstava usmjere sredstva prema Dječjem vrtiću kako bi se
financijski održalo poslovanje.

Prijedlog su podržali roditelji jer smatraju da briga i skrb o djeci imaju prioritet u odnosu na
druga izdvajanja u proračunu.
Ad.2)
Ravnateljica je upoznala roditelje o izboru roditelja za Upravno vijeće Dječjeg vrtića koji je
određen člankom 29.,30.,31.,32. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara. Član Upravnog vijeća
dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke koje doznaje u obavljanju dužnosti
člana. Član koji postupi suprotno odgovoran je Vrtiću prema općim propisima obveznog
prava. Za vrijeme dok obavlja dužnost člana Upravnog vijeća, ne smije koristiti ni isticati
podatke o svom članstvu na način kojim bi ostvario određene pogodnosti. Predloženi su
Bojana Francetić iz Gerova i Arsen Turk iz Prezida. Nakon rasprave donosi se:
ZAKLJUČAK
Većinom glasova, dizanjem ruku roditelja, s ukupno 42 glasa izabrana je Bojana Francetić,
predstavnica roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Ad.3)
Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja da pridonosi povoljnom cjelovitom
razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Ostvarenje te uloge neizvedivo je bez
suradnje s roditeljima. Donosi se :
ZAKLJUČAK
Predsjednica Upravnog vijeća pozvala je roditelje na suradnju kroz otvorenu, konstruktivnu
komunikaciju. Suradnja korisnika i davatelja usluga u Dječjem vrtiću je parametar procijene
kvalitete same Ustanove.
Ad.4)
Ravnateljica Dječjeg vrtića prezentirala je Sportski program Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar
koji je poklonila professor emeritus dr.sc. Aleksandra Pejčić, verificiran od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja, a kojim planiramo obogatiti radovni program Dječjeg
vrtića kada se zadovolje materijalni i kadrovski uvjeti. Dr.Aleksandra Pejčić u suradnji s
Barbarom Ožbolt, profesoricom kineziologije prikazala je novi sportski program „Tata,
mama, vježbajte sa mnom“ koji se već provodi u Gradu Rijeci.
Djeca i roditelji učestvovali su u kineziološkim aktivnostima „Tata, mama, vježbajte sa
mnom“.
Sastanak je završio u 19 sati.
Tršće, 6. listopada 2021.
Zapisničar:
Kristina Zbašnik

