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                                                                             IZVOD IZ   Z A P I S N I K A 

sa 20. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina" održane 

30.09.2019. s poĉetkom u 7,30 sati u objektu u  Maretićevoj 2 

  

      

                                                      D n e v n i      r e d     

 
   1.  Ovjera zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća 

    2.  Raspisivanje Natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja (m/ž) u radni odnos  na neodreĊeno  

         vrijeme  

    3.  Raspisivanje Natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja (m/ž) u radni odnos  na odreĊeno  

         vrijeme – zamjena 

    4.  Raspisivanje Natjeĉaja za prijam 2 spremaĉice (m/ž) u radni odnos  na odreĊeno  

         vrijeme – zamjena 

    5.  Raspisivanje Natjeĉaja za prijam defektologa-odgojitelja-pripravnika u posebnom 

         programu za djecu s teškoćama u razvoju (m/ž) u radni odnos  na odreĊeno vrijeme –  

         povećani  opseg posla do 31.08.2020. 

    6.  Odluka – odobrenje za  nabavu PVC sportskih podova 

    7.  Odluka – odobrenje za nabavu opreme za skupinu za djecu s teškoćama u razvoju 

    8.  Godišnji plan i program rada Djeĉjeg vrtića “Utrina” za pedagošku godinu 2019./2020. 

       9.  Kurikulum Djeĉjeg vrtića “Utrina” za pedagošku godinu 2019./2020. 

     10.  Podnesak radnice Višnjice Dubravac - oĉitovanje 

 

 Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 Za zapisniĉara se odreĊuje Dubravka Ninić. 

 

           Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1. Verificira se, jednoglasno,  zapisnik sa 19.sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 2. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja 

(m/ž) u radni odnos na neodreĊeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto). 

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

struĉne spreme struĉnih djelatnika te vrsti i stupnju struĉne spreme ostalih djelatnika u djeĉjem vrtiću (NN 

133/97), uz rok za prijave od 8 dana. 

Ad 3. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1 odgojitelja  

(m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme, zamjena odgojiteljice Ane Hreĉuk. 

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

struĉne spreme struĉnih djelatnika te vrsti i stupnju struĉne spreme ostalih djelatnika u djeĉjem vrtiću (NN 

133/97), uz rok za prijave od 8 dana. 

Ad 4.  Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 2 spremaĉice  

(m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme, zamjena spremaĉica ĐurĊe Šolĉić i Mirele Peĉek. 

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

struĉne spreme struĉnih djelatnika te vrsti i stupnju struĉne spreme ostalih djelatnika u djeĉjem vrtiću (NN 

133/97), uz rok za prijave od 8 dana. 

Ad 5. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice,  donosi Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijam 1 defektologa-

odgojitelja – pripravnika u posebnom   programu za djecu s teškoćama u razvoju  (m/ž) u radni odnos na 

odreĊeno vrijeme, povećani opseg posla do 31.08.2020. 

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

struĉne spreme struĉnih djelatnika te vrsti i stupnju struĉne spreme ostalih djelatnika u djeĉjem vrtiću (NN 

133/97), uz rok za prijave od 8 dana. 

Ad 6. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka – odobrenje za nabavu PVC sportskih podova. 



Ad 7. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Odluka – odobrenje za nabavu opreme za skupinu za 

djecu s teškoćama u razvoju 

Ad 8. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Godišnji plan i program rada Djeĉjeg vrtića “Utrina” za 

pedagošku godinu 2019./2020. 

Ad 9. Jednoglasno se, na prijedlog ravnateljice, donosi Kurikulum Djeĉjeg vrtića “Utrina” za pedagošku godinu 

2019./2020. 

Ad 10. Ĉlanovi Upravnog vijeća oĉituju se na podnesak – zamolbu Višnjice Dubravac za pomoć u pronalasku 

adekvatnog radnog mjesta. 

 

 

 

 
Završeno u 8,25 sati. 

 

 

 

 

           Zapisniĉar        Predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

_______________________                                                _________________________ 

        Dubravka Ninić                  Iva Iskra Lekić 


