
DJEĈJI VRTIĆ „UTRINA“ 

Zagreb, Maretićeva 2 

 

KLASA: 003-06/18-01/11 

URBROJ: 251-600-04-18-3 

 

Zagreb, 04.09.2018. 

 

                                                           IZVADAK IZ  ZAPISNIKA  

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina"  održane  u  utorak, 

04.09.2018.  s poĉetkom u 7,30 sati u  

objektu u  Maretićevoj 2 

 

                                                           D n e v n i      r e d      

 

    1. Izvješće o izboru i verifikacija mandata novoizabranog ĉlana Upravnog vijeća gĊe.  

        Nataše Klinĉić– predstavnika roditelja djece korisnika usluga 

    2. Ovjera zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća 

      3.  Godišnje izvješće o radu Djeĉjeg vrtića “Utrina” u pedagoškoj godini 2017./2018. 

      4.  Kurikulum Djeĉjeg vrtića “Utrina” za pedagošku godinu 2018./2019. 

      5.  Godišnji plan i program rada Djeĉjeg vrtića “Utrina” za pedagošku godinu 2018./2019. 

      6.  Najam prostora za teĉajeve – kraće programe za djecu predškolske dobi  

      7. Zahtjev Društva sportske rekreacije Utrina za najam prostora za rekreativno vježbanje 

           osoba starije životne dobi 

      8. Raspisivanje natjeĉaja za prijam 2 odgojitelja u radni odnos na odreĊeno vrijeme  

          /zamjena/ 

      9. Odluka o nabavi perilice rublja 

  

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Za zapisniĉara se odreĊuje Dubravka Ninić. 

           Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1Verificira se, jednoglasno, mandat gĊe. Nataše Klinĉić, predstavnice roditelja korisnika usluga. 

Ad 2. Verificira se, jednoglasno, Zapisnik sa 8. Sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 3 Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Godišnje izvješće o radu Djeĉjeg vrtića ”Utrina” u 

pedagoškoj godini 2017./2018. 

Ad 4. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Kurikulum Djeĉjeg vrtića “Utrina” za pedagošku godinu 

2018./2019. 

Ad 5. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Godišnji plan i program rada Djeĉjeg vrtića “Utrina” za  

pedagošku godinu 2018./2019. 

Ad 6. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o  najmu prostora za  provoĊenje  slijedećih 

teĉajeva odnosno kraćih  programa za djecu predškolske dobi u pedagoškoj godini 2018./2019.: 

- engleski jezik u organizaciji Udruge za rano uĉenje stranih jezika „Cvrĉak“,  

- ritmika u organizaciji Udruge za promicanje plesnog izražaja mladih Lautitia, 

- sport u organizaciji  Sportskog društva „Lavići“. 

Cijena korištenja prostora za provedbu navedenih programa utvrĊuje se u iznosu od 70 kn po školskom satu. 

Ad 7.  Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o najmu  prostora  za provoĊenje programa 

sportske rekreacije osoba starije životne dobi u organizaciji Društva sportske rekreacije Utrina u pedagoškoj 

godini 2018./2019. 

Cijena korištenja prostora za provedbu navedenog programa utvrĊuje se u iznosu od 55 kn po (punom) satu.  

Ad 8.  Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o raspisivanju  natjeĉaja za zasnivanje radnog 

odnosa  na odreĊeno vrijeme,puno radno vrijeme,  2 izvršitelja, za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja 

(m/ž), za zamjenu nenazoĉnih djelatnica Marije Brlobuš i Veronike Horvat Jagodić odnosno Ivane Šubašić koju 

zamjenjuje nenazoĉna Veronika Horvat Jagodić do njihova povratka na rad.  

Uvjeti i objava prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o radu i Pravilniku o unutarnjem 

ustrojstvu i naĉinu rada Vrtića, uz rok za prijave od 8 dana. 

9. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka o nabavi perilice rublja. 

 

                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća  

                                                                       Danica Andrešić 



 

 

 

 

 


