
DJEČJI VRTIĆ  „MARUŠKICA“ 

PUT ŠKARA 1 

23223 ŠKABRNJA 

KLASA: 601-05/17-01/03 

UR.BROJ: 2198/05-01-02-17-02 

Škabrnja, 25. rujna 2017.  

ZAPISNIK 

sa 24. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maruškica“  

održane 21.09.2017.g. u prostorijama Dječjeg vrtića „Maruškica“ 

s početkom u 17.00h 

Ravnateljica Danijela Kuzmar je otvorila dvadeset i četvrtu sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Maruškica“ i pozdravila sve nazočne. 

Da bi se nastavio rad sjednice obavljeno je utvrđivanje kvoruma na način da je zapisničar 

Mile Spahija prozvao vijećnike poimenično te je utvrđeno sljedeće: 

NAZOČNI VIJEĆNICI: Mile Spahija, Roko Škara, Luzario Karlić, Šime Brkić, Ana Karlić, 

Zoran Gurlica i Žaklina jurjević 

Sljedeći dnevni red je dan na glasanje: 

1. Biranje predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maruškica 

2. Prihvaćanje zapisnika 23. Sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Maruškica“ 

3. Prihvaćanje Prijedloga programa rada Dječjeg vrtića „Maruškica“- za 

proširivanje programa rada 

4. Godišnje izvješće rada Dječjeg vrtića „Maruškica“ za pedagošku 2016./2017. 

godinu 

5. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maruškica“ za pedagošku  

2017./2018. godinu 

6. Kurikulum Dječjeg vrtića „Maruškica“ za pedagošku 2017./2018. godinu 

7. Žalba Maje Pavičić na račune boravka djece za mjesec lipanj 2017. godine 

8. Razno 

AD/1. 

Za predsjednika Upravnog vijeća u novom mandatu jednoglasno je izabrana gđa. Ana Karlić, 

dok je za njenog zamenika izabran gdin. Zoran Gurlica. 

AD/2. 

Jednoglasno prihvaćen Zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maruškica“ 



 

AD/3. 

Jednoglasno prihvaćen Prijedlog programa rada Dječjeg vrtića „Maruškica“- za proširivanje 

programa rada. 

AD/4. 

Jednoglasno prihvaćeno Godišnje izvješće rada Dječjeg vrtića „Maruškica“ za pedagošku 

godinu 2016./2017. 

AD/5. 

Jednoglasno prihvaćen Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maruškica“ za 

pedagošku godinu 2017./2018. 

AD/6. 

Jednoglasno prihvaćen Kurikulum Dječjeg vrtića „Maruškica“ za pedagošku godinu 

2017./2018. 

AD/7. 

Jednoglasno se odbijaju žalbe gđe. Maje Pavičić vezano za račune boravka njene djece u 

vrtiću za mjesec lipanj. Naime, prema članku 5. i 8. ugovora, korisnik ostvaruje popust od 

25%,  a ne 50% kako je zatraženo od strane korisnika. 

 AD/8. 

Pod razno nije bilo rasprave. 

 

Sastanak je završio u 18.00h 

 

 

Zapisničar: MILE SPAHIJA 

 

                _________________ 

Predsjednik Upravnog vijeća: ANA KARLIĆ 

 

_____________ 



   

                                                                                                          

 


