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OBAVIJEST O ODLUKAMA I ZAKLJUĈCIMA 

sa 1. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića “Utrina"  održane 17.12.2021. 

 

 

 D n e v n i      r e d      

 

    1. Verifikacija mandata novoimenovanih ĉlanova Upravnog vijeća –  

        predstavnika osnivaĉa  

    2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća  

    3. Ovjera zapisnika sa 45. sjednice Upravnog vijeća 

    4. Korištenje prihoda od naknada za davanje u zakup prostora i opreme - Odluka 

    5. Financijski plan za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu 

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

    odreĊeno vrijeme – zamjena 

7. Dopisi Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske i odvjetnice Katarine Ćopo 

    ispred 25 zaposlenika Djeĉjeg vrtića “Utrina”   ĉlanovima Upravnog vijeća 

    8. Upoznavanje novih ĉlanova Upravnog vijeća sa zapisnicima sjednica Upravnog vijeća  

        na temu Podnesak skupine roditelja- “Zahtjev za dostupnost informacija od strane  Upravnog  

         vijeća DV “Utrina”  

     9. Pitanja i prijedlozi 

 

                                                                                  Z a k l j u ĉ c i 

 

Ad 1.Verificira se,  mandat ĉlanova Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića „Utrina“,  predstavnika osnivaĉa,  

imenovanih Zakljuĉkom gradonaĉelnika Grada Zagreba od  22. studenoga 2021. : Monike Pažur, Nataše Vujiĉić 

i Aleksandre Ĉar. 

Ad 2. Donosi se Odluka: Za predsjednika Upravnog vijeća izabrana je gĊa.  Iva Iskra Lekić. 

Ad 3. Zapisnik sa 45. sjednice Upravnog vijeća nije verificiran. 

Ad 4. Donosi se Odluka o korištenju prihoda od naknada za davanje u zakup prostora i opreme. 

  Ad 5. Predsjednica poziva voditeljicu raĉunovodstva gĊu. Danijelu Balić (dalje u tekstu: Voditeljica 

raĉunovodstva).  

GĊa. Donosi se Financijski plan za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu. 

Ad 6. Donosi se Odluka: Raspisuje se Natjeĉaj za prijam  2 odgojitelja  (m/ž) u radni odnos na odreĊeno vrijeme 

– zamjena nenazoĉnih odgojiteljica P. Ĉ. i T. N.. 

Ad 7. i Ad 8.  Donosi Zakljuĉak (radi isprepletenosti tema obuhvaća toĉke 7. i 8.):  

-traži se Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2020./2021. struĉnih suradnika pedagoga i psihologa 

i zdravstvene voditeljice, i njihovo oĉitovanje na postavljene ciljeve, 

- od 3 odgojitelja: traži se oĉitovanje na atmostferu u Vrtiću, 

- od ravnateljice vrtića traži se oĉitovanje o stupnju ostvarenja Godišnjeg plana i programa 

  rada za pedagošku godinu 2020./2021., 

- traži se dostaviti ĉlanovima Upravnog vijeća  ankete roditelja, 

- traži se da predstavnik roditelja u Upravnom vijeću zatraži od jednog roditelja skupine „Ježići“ i jednog 

roditelja bilo koje druge skupine  oĉitovanje vezano za atmosferu u vrtiću. 

Traženo je potrebno dostaviti u Tajništvo Vrtića zakljuĉno s danom 23.12.2021. 

 

 

 

       Predsjednica Upravnog vijeća 

 

                   _________________________ 

                                               Iva Iskra Lekić 


