
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/22-05/05 

URBROJ: 251-617-04-22-14 

U Zagrebu, 5. svibnja 2022. 
 

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 7. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 28. travnja 2022. s početkom u 17,00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

Ad 1 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 6. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad 2. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja 

i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. 
 

Ad 3. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o provedbi posebnih programa u pedagoškoj godini 2022./2023.: 

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, cjelodnevni programi učenja njemačkog po cijeni od 250,00 

kuna mjesečno, cjelodnevni program učenja engleskog jezika po cijeni od 250,00 kuna mjesečno te alternativni 

program prema koncepciji Marije Montessori po cijeni od 250,00 kuna mjesečno. 
 

Ad 4. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o stimulaciji odgojiteljice Svjetlane Lakoš i psihologinje 

Alenke Smičić za provođenje kraćeg programa rada za darovitu djecu u visini do 50% ukupno uplaćenih 

sredstava korisnika za posebni program, stimulativni dodatak ne može biti veći od 20% osnovne plaće radnika. 
 

Ad 5. 

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

odnosa za 1 administrativno-računovodstvenog/u djelatnika/cu (povećani opseg poslova) na određeno puno 

radno vrijeme s Marinom Radić, SSS, ekonomist. Ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme sklopit će 

se od 2. svibnja 2022. godine do 31. kolovoza 2022. godine. 

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

odnosa za 1 kuhara/icu na određeno puno radno vrijeme s Filipom Mikovićem, SSS, kuhar. Ugovor o radu na 

određeno puno radno vrijeme sklopit će se od 2. svibnja 2022. godine do povratka na rad nenazočne Mirjane 

Filipović. 
 

Ad 6. 

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju natječaja na određeno puno radno vrijeme za radno 

mjesto: 

- 1 odgojitelj/ica (zamjena za Ž. P.); 

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 7. 

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici koja daje na uvid članovima Upravnog vijeća suglasnost 

Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za zakup prostora Project X j.d.o.o. i DSR „Aktivno Špansko“. 



Sjednica je završila u 17,42 sati. 

 
                                                          

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                             Renata Sinković, v.r. 


