
DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA" 

M. C. NEHAJEVA 1 

SENJ 

UPRAVNO VIJEĆE 

 
Klasa: 601-02/18-05/10     

Urbroj: 2125-03-11-18-1 

Senj, 28. rujna 2018. 

             

ZAPISNIK 
 

9. sjednice UV-a  Dječjeg vrtića  „Travica“ Senj, održane 28. rujna 2018. godine u 14,30 sati u 

Dječjem vrtiću. 

 
NAZOČNI:  

 

Predstavnici Grada: 

Vedran Tomljanović 

Franciska Butković  

Vedrana Glavičić 

 

Predstavnik roditelja:  

Maja Gregović 

 

Predstavnik odgojitelja i str.suradnika: 

Anita Orlić 

 

OSTALI NAZOČNI: 

 

Dubravka Glavaš, ravnateljica 

 

  
Sjednicu je u 14,30 sati otvorio predsjednik UV-a Vedran Tomljanović, pozdravio  sve 

nazočne, utvrdio da sjednici prisustvuju svi članovi (5)Vijeća  te konstatirao da Vijeće može donositi 

pravovaljane odluke. 

Nakon toga predsjednik je  predložio slijedeći  

 

D N E V N I   R E D : 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice UV-a 

2. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Travica za pedagošku 2018./2019.g  

3. Donošenje Godišnjeg  plana i programa rada Dječjeg vrtića Travica za pedagošku 2018./2019. g  

4. Donošenje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka. 

5. Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Ad.1. 

Zapisnik sa 8. sjednice UV-a koji je članovima dostavljen uz poziv i materijale za ovu 

sjednicu, bez rasprave i primjedbi,  jednoglasno je usvojen. 

 

 

 



Ad.2.  

Ravnateljica je upoznala Vijeće sa Kurikulumom Dječjeg vrtića Travica za pedagošku 

2018./2019. 

Nakon  rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Vijeća ,Upravno vijeće je  jednoglasno  

donijelo  sljedeću  

O D L U K U 

 

Usvaja se Kurikulum Dječjeg vrtića Travica za pedagošku 2018./2019. 

 

Ad.3. 

 Ravnateljica je upoznala Vijeće sa Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića 

Travica za pedagošku 2018./2019. godinu 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Vijeća, Upravno  Vijeće je jednoglasno  

donijelo sljedeću   

O D L U K U 

 

 Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Travica za pedagošku 2018./2019. godinu.  

 

Ad.4.  

 Ravnateljica je upoznala Vijeće sa Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka. Nakon 

rasprave, u kojoj su sudjelovali svi članovi Vijeća, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo 

 sljedeću 

      O D L U K U 

 

Usvaja se  Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka.Pravilnik će biti oglašen na Web 

stranici i oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića , a stupit će na snagu osmog dana od dana objave na istoj. 

 

Ad.5. 

 Pod točkom Razno raspravljalo se o planiranoj adaptaciji vrtića koja će uslijediti uskoro. Naj 

adekvatniji prostor za preseljenje djece je Osnovna škola. Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno 

usvojilo prijedlog ravnateljice i donijelo slijedeću    

 

O D L U K U 

 

 1. Predlaže se  Gradonačelniku Grada Senja da donese Odluku kojom se roditeljima koji  se nakon 

održanih informativnih   roditeljskih sastanaka  na istu temu  odluče da neće voditi svoje dijete u vrtić  

jer imaju mogućnosti  snaći se, ne naplaćuju usluge vrtića  za mjesece kada njihovo dijete nije  u 

ustanovi, s tim da dijete i dalje zadržava svoje mjesto u vrtiću i vraća se natrag nakon završetka 

radova. 

 

2.Ovaj prijedlog je u svrhu smanjenja broja djece i lakše organizacije  rada  u privremenom prostoru, 

najvjerojatnije u  osnovnoj školi. 

 

 

 
Sjednica je završena u 15.30 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                                Predsjednik UV-a: 

Maja Gregović                                                                                  Vedran Tomljanović,prof 

 

 


