
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/21-08/11 

URBROJ: 251-617-04-21-11 
 

U Zagrebu, 6. rujna 2021. 
 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

„Malešnica“ objavljuje 
 

 
 

OBAVIJEST 
o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici upravnog vijeća 

 

 

 

 

 

 

Na 47. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 31. kolovoza 2021. s početkom u 17,00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, kvorumom od četiri nazočna člana, doneseno je sljedeće: 

Ad 1 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s prethodne 46. sjednice Upravnog vijeća. 
 

 

Ad 2. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 

2020./2021. 
 

 

Ad 3. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Okvirni plan i program odgojno-obrazovnog rada za rujan 2021. godine. 
 

 

Ad 4. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o provedbi posebnih programa u pedagoškoj godini 2021./2022.: 

posebni program za okoliš i održivi razvoj te program predškole koji su besplatni, kraći program rada za 

darovitu djecu po cijeni od 150,00 kuna mjesečno te po cijeni od 250,00 kuna mjesečno posebni cjelodnevni 

programi učenja njemačkog i engleskog jezika, kraći sportski program te alternativni program prema 

koncepciji Marije Montessori. 
 

Ad 5. 

Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, jednoglasno donosi Odluku o izboru kandidata i zasnivanju radnog 

odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto odgojiteljice s Marijom Tisanić od 07.09.2021. 

godine. 
 

Ad 6. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radna mjesta: 

- 2 dodatna odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2022. 

- 1 pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2022. 

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

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića uz rok za prijave od 8 dana. 
 

Nadopuna: 

Ad 7. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o sporazumnom raskidu radnog odnosa sa Anom Peroković s 

danom 31.8.2021. godine. 

 

 

 

 



Ad 8. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 1 odgojitelja na određeno 

puno radno vrijeme, zamjena za J. K. 

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

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića uz rok za prijave od 8 dana. 

 

Sjednica je završila u 17,50 sati. 
                                                                                                                  PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                                   Sara Pavić 


