
DJEČJI VRTIĆ BABARIN 

Ulica hrvatskih branitelja 4, Sutivan 

Tel. 021/638- 470 

e-mail: dvbabarin@gmail.com 

KLASA: 007-04/22-01/06 

UR.BROJ: 2104-8-02-22-02 

Sutivan, 28. travnja 2022. 

 

Na temelju članka 20. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin, shodno 

članku 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15), 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Babarin, Hrvatskih branitelja 4, Sutivan, objavljuje: 

 

 

OBAVIJEST  

o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na 6. sjednici  Upravnog vijeća 

 

Na šestoj (6.) sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin održanoj dana 28. travnja 

(četvrtak) 2022. s početkom u 10:00 sati u prostoru Dječjeg vrtića Babarin, prisustvovali su 

članovi: predstavnici iz reda Osnivača Silvija Lukšić Pancirov (predsjednica Upravnog Vijeća), 

Maria Vraničić i Tanja Martinović, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika Andrea 

Trutanić te ravnateljica Dolores Ljubetić. Sjednici opravdano nije prisustvovala predstavnica 

roditelja Maja Vuković.  

 

Redoslijedom predloženog i usvojenog dnevnog reda, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Babarin 

jednoglasno je donijelo sljedeće: 

 

Ad.1) Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Babarin. 

Ad.2) Donošenje Plana upisa za pedagošku godinu 2022./2023. U pedagoškoj godini 

2022./2023. upisat će se ukupno 17 djece u Dječji vrtić Babarin. 

Ad.3) Donošenje Odluke o trajanju upisa za pedagošku godinu 2022./2023. Upravno vijeće 

donijelo je odluku da će se upisi djece za pedagošku 2022./2023. godinu održati u vremenu od 

12 dana, tj. od 16. svibnja 2022. do 27. svibnja 2022. godine.  

Ad.4) Upravno vijeće donijelo je odluku o raspisivanju Oglasa o provođenju postupka upisa u 

programe Dječjeg vrtića Babarin za 2022./2023. godinu, temeljem članka 20. stavka 2. Zakona 

o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te Pravilnika o 



izmjenama i dopunama pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i 

jaslice te pravima i obvezama roditelja, a sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 

2022./2023. Oglas će biti objavljen na web stranici i oglasnim pločama Vrtića. 

Ad.5) Donošenje Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Babarin na 

koji je prethodno dobivena suglasnost Državnog arhiva u Splitu. 

Ad.6) Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja (3 izvršitelja na neodređeno 

puno radno vrijeme). 

Ad.7) Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za asistenta/pomoćnog radnika za njegu, 

skrb i pratnju (1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme). 

Ad.8) Članovi Upravnog vijeća razgovarali su o organizaciji ljetnog dežurstva tijekom srpnja i 

kolovoza za djecu zaposlenih roditelja. Tijekom svibnja roditeljima će se podijelit ankete o 

korištenju ljetnog dežurstva. Članovi Upravnog vijeća razmatrali su pristiglu zamolbu za upis 

djeteta Julia Anđal u vrtić. Zamolba je jednoglasno prihvaćena.  

 

Sjednica je završila u 10:45 sati.  

 

 

 


