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Natemeljudlanka 43.stavakl.todka4.alinejal.idlankaT8.stavakl.todka8.StatutaDjedjeg
vrtida Dugo Selo (KLASA: 012-03121-0lll0, URBROJ:238107-68-04-2111 od 14.rujna 2021.
godine i KLASA:O12-03121-01/10, URBROJ:238-7-68-04-22/2 od O8.studenog2022. godine -
izmjene i dopune), Upravno vijede Djedjeg vrtiia Dugo Selo, na sjednici odrZanoj dana

29.prosinca 2022. godine donosi

POSLOVNIK
o

radu odgojiteljskog vijeda Djeijeg vrtida Dugo Selo

I OPCE ODREDBE

V

Clanak 1.

(1) Poslovnikom o radu odgojiteljskog vije6a ( u daljnjem tekstu: Poslovnik ), ureduje se

nadin rada odgojiteljskog vijeda Djedjeg vrti(,a Dugo Selo ( u daljnjem tekstu: odgojiteljsko
vije6e).

(2) Inazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno znadenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na muSki i Zenski rod.

v

Clanak2.

Odgojiteljsko vijede kao strudno tijelo Djedjeg vrti6a Dugo Selo ( u daljnjem tekstu: Vrti6),
dine svi odgojitelji, strudni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predSkolskog

odgoja u Vrti6u.

v

Clanak 3.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve dlanove odgojiteljskog vije6a, ravnatelja kao i ostale

osobe koje su nazodne na sjednicama odgojiteljskog vijeia.

V

Clanak 4.

(1) ilanovi odgojiteljskog vijeda imaju pravo i obvezu biti nazodni sjednicama odgojiteljskog
vije6a, te sudjelovati u raspravi i odludivanju o svim pitanjima iz njihovog djelokruga.

(2) Ako dlan Odgojiteljskog vije6a ne moZe nazoditi sjednici, duZan je o tome pravodobno
obavij estiti ravnatelj a, odnosno zarrjenika ravnatelj a.

v

Clanak 5.

(1) Radom odgojiteljskog vije6a rukovodi ravnatelj.
(2) U sludaju odsutnosti ili sprijedenosti ravnatelja, radom odgojiteljskog vijeia rukovodi

zamjenik ravnatelja.
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II PRAVA I DUZNOSTI PREDSJEDAVAJUCEG ODGOJITELJSKOG VIJECA

V

Clanak 6.

Ravnatelj Vrti6a, kao osoba koja rukovodi radom Odgojiteljskog vije6a :

III PRIPREMANJE I SAZIVANJE, SJE,DNICE

v

ClanakT.

Odgojiteljsko vije6e radi na sjednicama koje se odrZavaju po potrebi, a najmanje detiri puta

tijekom pedago5ke godine.

v

Clanak 8.

(l) Ravnatelj Vrti6a saziva i priprema sjednicu, daje prijedlog dnevnog reda te odreduje
izvjestitelje po pojedinim todkama predloZenog dnevnog reda.

(2) lznimno, sjednicu odgojiteljskog vijeia mogu sazvati i dlanovi odgojiteljskog vije6a, ako
to predloZi minimalno 1/3 ukupnog broja svih odgojitelja, strudnih suradnika i zdravstvenih
radnika koji ostvaruju program pred5kolskog odgoja u Vrtiiu, na nadin da prijedlog zasazivanje
i predloZeni dnevni red dostavljaju ravnatelju.

v

Clanak 9.

(1) Poziv za sjednicu mora biti upu6en svim dlanovima odgojiteljskog vije6a najkasnije tri
dana prije dana odriavanja sjednice.

(2) Poziv za sjednicu zajedno saprijedlogom dnevnog reda, zapisnikom saprethodne sjednice
i materijalimaza predmetnu sjednicu, dostavljaju se svim dlanovima odgojiteljskog vijeia, i
tajniStvu, putem maila, te putem oglasne plode u zbomici Vrti6a.

(3) Iznimno, u hitnim sludajevima, ravnatelj moZe sazvatisjednicu u roku kradem od tri dana,
a dnevni rad zatu sjednicu moie se predloZiti na samoj sjednici.

thnak 10.

Ravnatelj moZe na sjednicu pozvati i druge osobe radi davanja strudnih misljenja i podataka
o pojedinim pitanjima dnevnog reda sjednice.
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IV TIJEK SJE,DNICE, I NAdIN ODLU.IVANJA

ilurruk 11.

(1) Nakon otvaranja sjednice, ravnatelj utvrduje koliko je dlanova odgojiteljskog vije6a
nazodno,koliko je opravdano odsutno, te da li je nazodanpotreban broj dlanovazapravovaljano
odludivanje.

(2) Sjednica odgojiteljskog vijeda moLe se odrZati ako je nazo(na natpolovidna ve6ina

ukupnog broja dlanova odgojiteljskog vije6a.
(2) Ako sjednici nije nazodan potreban broj dlanovazapravovaljano odludivanje, sjednica se

odgada zavrijeme koje odredi ravnatelj.

ilanak12.

(l)Nakon utvrdivanja kvoruma iizbora zapisnidara, ravnatelj iznosi prijedlog dnevnog reda,

te poziva dlanove odgojiteljskog vije6a da iskaZu svoje prijedloge za izmjenu ili dopunu

dnevnog reda.

(2) O usvajanju prijedloga dnevnog reda te predloZenih izmjena i dopuna, odluduju dlanovi

odgoj itelj skog vij e6a j avnim glasanj em.

(3) Dnevni red je usvojen, ako je za njega glasala natpolovidna ve6ina nazodnih dlanova

odgoj itelj skog vij e6a.

(4) Nakon usvajanja dnevnog rcda,prelazi se na razmatranje po pojedinim todkama dnevnog

reda.

ilarrak 13.

(l) Rasprava na sjednici Vijeia vodi se prema utvrdenom dnevnom redu.
(2) Ravnatelj otvara raspravu o pojedinim todkama dnermog reda i daje rijed dlanovima

Vije6a prema redoslijedu prijave.
(3) Za remedenje reda na sjednici ravnatelj moZe dlanu odgojiteljskog vije6a izreli;
l. opomenu,
2. opomenu s oduzimanjem rijedi,
3. udaljenje sa sjednice.

(4) Ravnatelj moZe odobriti sudjelovanje u raspravi i ostalim osobama nazodnim na
sjednici.

ilarrak 14.

(1) Kada ravnatelj ocijeni da je pojedina todka dnevnog reda dovoljno raspravlj ena,predlale
da se rasprava o tome zakljudi i pristupi dono5enju odluke.

(2) Ravnatelj formulira prijedlog odluke i daje ganaglasanje.
(3) Odluke se donose nadpolovidnom vedinom glasova nazodnih dlanova odgojiteljskog

Vije6a.
(4) Odgojiteljsko vijede ne odluduje o prihvatljivosti GodiSnjeg plana i programa rada Vrti6a,

ve6 sudjeluje u utvrdivanju Godi5njeg plana i programa rada Vrtiia, prati njegovo ostvarivanje,
raspravlja i odluduje o strudnim pitanjima rada, potide i promide strudni rad.
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ilarrak 15.

(1) Odludivanje na sjednicama obavlja se javnim glasanjem, dizanjem ruku.
(2) Ravnatelj poziva dlanove odgojiteljskog vijeia da se prvo izjasne tko je ,,2a", zatimtko

je ,,protiv ,,prijedloga, te na kraju tko je ,,suzdrZan" od glasanja.

(3) Odgojiteljsko vije6e moLe odluditi da se o pojedinim pitanjima glasa tajno
(4) Tajno glasanje provodi se putem glasadkih listi6a na kojima su rijedi ,,2a" i,,protiv", a

dlanovi odgojiteljskog vijeda trebaju zaol<ruLitijednu od navedenih rijedi.
(5) Glasadke listide priprema i glasanje provodi komisija od tri dlana koju imenuje

odgojiteljsko vije6e iz svojih redova.

(6) Nakon zavrSenog javnog ili tajnog glasanja ravnatelj utvrduje i objavljuje rczu,ltate

glasanja o prijedlogu.

ilarr"k 16.

Ako za rje5enje pojedinog pitanja na dnevnom redu ima viSe prijedloga, ravnatelj daje na
glasanje pojedine prijedloge onim redom kako su podneseni.

Y ZAPISNICI

ilaraklT.

(1) O radu odgojiteljskog vijeda vodi se zapisnik kojeg potpisuju zapisnidar i ravnatelj.
(2) Zapisnik o radu odgojiteljskog vijeda vodi zapisnidar - dlan odgojiteljskog vije6a izabran

na podetku sjednice.

(3) Zapisnik se vodi u knjizi zapisnika koja se pohranjuje u pismohrani ustanove, kao trajni
dokument.

il"rrak 18.

Zapisnik sadrZi:

nenazodni, popis drugih osoba nazodnih na sjednici, a prilog zapisniku je poimenidni
popis nazodnih dlanova odgojiteljskog vije6a

odludivanje

glasanja,

\/
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nastavljena 
iranak 19.

(1) Tijek sjednice odgojiteljskog vijeda moile se i tonski biljeZiti.
(2) Tonski zapis sjednice pohranjuje se kao cjeloviti zapisnik u arhivu Vrti6a.
(3) Na temelju tonskog zapisa tijeka sjednice obavezno se izraduje skra6eno zapisnik koji

sadrZi sve podatke sukladno dlanku 18. ovog Poslovnika.

ilurrk 20

(1) Zaptsnik se tzraduje u roku 8 dana od dana odrLavanja sjednice.

(2) Pravo uvida u zapisnik imaju svi dlanovi odgojiteljskog vijeda.
(3) Zaprsnik se objavljuje na oglasnim plodama Vrtiia.

VI PRIJELAZNE IZAYNSXN ODREDBE

ilrrruk2l.

(l) Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj plodi Vrtiia.
(2) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje valiti Poslovnik o radu odgojiteljskog

Vij e6a KLASA: 003 -05 /97 -06, URBROJ :21 19 -17 197-0 1 od 3 0.rujna I 997. godine.

ednik upravnog vlj e(,a:

Kresimir Cvijanovii

Utvrduje se da je Poslovnik o radu odgojiteljskog vije6a objavljen na oglasnim plodama
Vrtida dana 03.sij ei:nja2023. godine i stupio na snagu dana 1 l.sijednja 2022. godine.

RAVNATELJICA
U}

Drailenka Sesan, prof.
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