Na temelju el. 41. st. 2. Zakona o pred5kolskom odgoju i obrazovanju (,,Narodne novine" br. 10197,107107,
g4t13, gAltg) u svezi s 61. 50. Statuta Djedjega vrtica KUCICA OD LICITRA sa sjedistem u Puli Pola,
Mutvoranska 2 (u daljnjem tekstu: Djedji vrti6), Upravno vijece Djecjeg vrti6a, radi sastavljanja potpunog
teksta Poslovnika o radu Odgojiteljskog vije6a Djedjeg vrtida od 07. listopada 2A13. godine (stupio na
snagu 10. listopada2Ol3. godine) zajedno s izmjenama idopunama od 29. studenog 2021. godine, na
sjednici odrZanoj dana 29. studenog 2021. godine donijelo je

-

POSLOVNIK O RADU ODGOJITELJSKOG VIJECA
DJEEJEG VRTICA KUCICA OD LICITRA

(Potpunitekst)

6hnak

1.

Poslovnikom

o

radu Odgojiteljskog vije6a (u daljnjem tekstu; Poslovnik), ureduje se nadin rada

Odgojiteljskog vijeca Djedjeg vrtiia.

elanak 2.
Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve dlanove Odgojiteljskog vijeca i ostale osobe koje su nazodne
sjednicama Odgojiteljskog

elanak

v.rje6a.

3.

Odgojiteljsko vijede je strudno tijelo Djedjeg vrtica.
Odgojiteljsko vijede 6ine svi odgojitelji, struOni suradnici i zdravstueni djelatnici zaposleni na ostvarivanju
programa predSkolskog odgoja u Djedjem vrtidu.

6lanak 4.
Odgojiteljsko vijede radi na sjednicama.
Sjednicu odgojiteljskog vijeca saziva ravnatelj u pravilu jednom mjesedno.
Odgojiteljskom vijeiu predsjedava ravnatelj ili osoba koju on za to ovlasti.
Prisustuovanje sjednici obvezno je za sve dlanove odgojiteljskog vije6a i predstavlja dio radne obveze.

dlanak 5.
Odluke na sjednici donose se ve6inom glasova svih dlanova vtjeia.
Na sjednicise bira zapisnidar kojivodi zapisnik.
Zapisn ik potpisuju predsjedavajudi i zapisn i6ar.
Zapisnik sadrZi:

- broj prisutnih iodsutnih dlanova,
- datum ivrijeme odrZavanja sjednice,
- ufurdenidnevni red,
- kratak prikaz provedene rasprave po svakoj todkidnevnog reda, te zakljudak ili odluku o istom.
Na po6etku svake sjednice Upravnog vijeda verificira se zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeca.
Zapisnik se euva u arhivi Djedjeg vrtica kao trajni dokument.
elanak 6.
Odgojiteljsko vijece:
- sudjeluje u utvrdivanju plana i programa rada Djedjeg vrtica, prati njegovo ostvarivanje,
- raspravlja iodluduje o strudnim pitanjima rada Djedjeg vrtica,
- daje mi5ljenje i prijedloge Upravnom vije6u i ravnatelju u veziorganizacije rada i razvitka djelatnosti,
- potide i promide strudni rad u Djedjem vrti6u.

elanak 7.
Na sjednici odgojlteljskog vije6a odgojitelji i strudni suradnici biraju jednog 6lana Upravnog vijeda tajnim
glasovanjem.
Svaki 6lan odgojiteljskog vije6a moZe predlagati i moZe biti predloZen za ebna Upravnog vije6a.
Lista kandidata za 6lana Upravnog vijeda utvrduje se javnim glasovanjem i to dizanjem ruku.
Kao kandidat za 6lana Upravnog vijeca utvrden je svaki odgojitelj ili strudni suradnik za kojeg se izjasni
natpoloviena veCina nazodnih Olanova Odgojiteljskog vije6a.
Na temelju rezultata glasovanja utvrduje se lista kandidata za Upravno vije6e, u koju se kandidati unose
abecednim redom.

dlanak 8.
Za provedbu izbora predsjednik Odgojiteljskog v'tjeca:
- potvriluje listu kandidata,

- izraduje glasacki listii koji obavezno sadrZi naznaku da se vr5i izbor dlana Upravnog vijeca, broj 6lanova
kojise bira, te imena i prezimena kandidata prema utvrilenoj listi,
- izrailuje popis clanova Odgojiteljskog vijeca koji imaju pravo glasovati,
- osigurava talnost i zakonitost glasovanja,
- utvrcluje rezultate glasovanja i podnosi izvje5de Odgojiteljskom vijeOu.

dlanak 9.
Za e/ena Upravnog vipca izabran je onaj kandidat koji dobije najveci broj glasova.
Ako dva ili vi5e kandidata imaju isti broj glasova izabranje kandidat s manjim rednim brojem na glasadkom
listiiu.
lzbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupio natpolovicni broj 6lanova Odgojiteljskog vijeca.
Clanak 10.
O rezultatima glasovanja lzborna komisija podnosi izvje5ce Odgojiteljskom vijecu, uz priloZeni zapisnik i
kompletan izborni materijal.
Odgojiteljsko vijece objavljuje rezultate izbora na sjednici i na oglasnoj plodi Djedjeg vrtica, a izabranom
dlanu izdaje potvrdu o izboru.

elanak 11.
Ovaj Poslovnik donosi Upravno vijece Djedjeg vrtica.
lzmjene idopune ovog Poslovnika donose se na nadin istovjetan nacinu dono5enja Poslovnika.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj plodi Dje0jeg vrtica.
lzmjena i dopuna dlanka 5. ovog Poslovnika stupa na snagu osmog dana od dana objave Odluke o
izmjenama i dopunama Poslovnika od 29. studenog 2021. godine na oglasnoj plodi Dje6jeg vrtica.
KLASA: 601 -02121 -03-77
U RB ROJ : 21 68 I 0 1 -54-23 I 03-21 -21 4
U Puli

- Pola, dana 29. studenog

2021. godine.
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Odluka Upravnog vijeda o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeca djeejeg vrtica od
29. studenog 2021. godine objavljena je na oglasnoj plodi Djedjeg vrtica dana 29. studenog 2021. godine, a
stupila je na snagu 6. prosinca 2021. godine. Ovaj potpuni tekst Poslovnika o radu Odgojiteljskog vije6a
objavljen je na oglasnoj plodi djecjeg vrtica 6. prosinca 2A21. godine.
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