
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/21-08/13 

URBROJ: 251-617-04-21-7 
 

U Zagrebu, 6. listopada 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 49. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 29. rujna 2021. s početkom u 17.00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

Ad 1 

Jednoglasno je verificiran zapisnik s prethodne 48. sjednice Upravnog vijeća. 
 

 

Ad 2. 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo mandat novoizabranog člana Upravnog vijeća, gđe. Renate 

Sinković. 
 

 

Ad 3. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada DV Malešnica za 

pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Ad 4. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Kurikulum DV Malešnica za pedagošku godinu 2021./2022. 
 

Ad 5. 

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

- 1 odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme, upražnjeno radno mjesto za Lj. D., 

- 2 odgojitelja na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena (zamjena za M. Z., K. Č.). 

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. 
 

Ad 6. 

Upravno vijeće donosi Odluku da će zamjena ravnateljice u pedagoškoj godini 2021./2022. biti psihologinja 

Alenka Smičić, koja je s time suglasna. Upravno vijeće je suglasno s korištenjem tri dana godišnjeg odmora 

ravnateljice od 5.-7. listopada 2021. 
 

Ad 7. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o stimulaciji odgojiteljice M. T. u visini do 50% ukupno uplaćenih 

sredstava korisnika usluga za provođenje posebnog programa. Odluka o stimulaciji se primjenjuje od 

01.09.2021.-31.12.2021. godine te odgojiteljice D. H. u visini do 50% ukupno uplaćenih sredstava korisnika 

usluga za provođenje posebnog programa. Odluka o stimulaciji se primjenjuje od 01.10.2021.-31.10.2021. 

godine. Ravnateljica će posebnom odlukom za svaki pojedini mjesec, ovisno o iznosu ukupno uplaćenih 

sredstava za pojedini program, utvrditi točan iznos stimulativnog dodatka. Stimulativni dodatak ne može biti 

veći od 20% osnovne plaće zaposlenika. 
 

Sjednica je završila u 17,36 sati. 
                                                                                                                  PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                                   Sara Pavić 


