
DJEČJI VRTIĆ "MALEŠNICA" 

Zagreb, Ante Topića Mimare 34 
 

KLASA: 601-02/22-05/12 

URBROJ: 251-617-04-22-2 

Zagreb, 31.08.2022. 
     

Z A P I S N I K 

sa 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Malešnica" (dalje u tekstu: Upravno vijeće)  

održane dana 31.08.2022. elektronskim putem od 14,19 sati do 20,08 sati 

 

Temeljem čl. 30. st. 1. i 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“ 

elektronskim putem kontaktirani su članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“ radi dolje 

navedenih točaka dnevnog reda. 
 

Glasali su:  

1. Renata Sinković, predsjednica – predstavnica vrtića 

2. Marijana Nodilo, članica - predstavnica Osnivača 

3. Mladen Banović, član – predstavnik roditelja 

4. Ana Širanović, članica - predstavnica Osnivača 

 

Nije glasao: 

1. Slaven Imre, član - predstavnik Osnivača  

 

Za 14. sjednicu Upravnog vijeća predložen je sljedeći 

 

D n e v n i    r e d 

 

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća DV Malešnica; 

2. Donošenje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 

2021./2022.; 

3. Donošenje Okvirnog plana i programa odgojno-obrazovnog rada za rujan 2022.; 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijem pripravnika psihologa kroz mjeru HZZ-a 

„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“; 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za: 

- 2 dodatna (treća) odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023., 

- 3 pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023., 

- 1 spremačica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za Saru Zgorelec). 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad. 1 

Većinom glasova je verificiran zapisnik s prethodne 13. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad. 2 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 
rada za pedagošku godinu 2021./2022. 
Ad. 3 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Okvirni plan i programa odgojno-obrazovnog rada 
za rujan 2022. 
Ad. 4 

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za prijem pripravnika psihologa kroz mjeru 

HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“. 



Ad. 5 

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za: 

- 2 dodatna (treća) odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023., 

- 3 pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju na određeno puno radno vrijeme do 31.8.2023., 

- 1 spremačica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za Saru Zgorelec). 

 

 

Sjednica je završila 31.08.2022. u 20,08 sati. 

 

Ispis elektroničke komunikacije s 14. sjednice Upravnog vijeća prilaže se ovom zapisniku te je njegov 

sastavni dio. 

 

Zapisnik je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka od kojih jedan (1) za arhivu, a jedan (1) za 

predsjednicu Upravnog vijeća. 

 

 Zapisnik sastavila:               Predsjednica Upravnog vijeća:  

      M.P. 

      Kristina Jakić                Renata Sinković 


