
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 30.08.2022. u prostorijama 

Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17.30 sati. 

NAZOČNI: 

- Monika Pažur- predstavnica osnivača 

- Mirjana Pripužić- predstavnica osnivača 

- Ksenija Dvoraček -predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

- Jagoda Novak- predstavnica osnivača 

-Helena Duić- predstavnica osnivača predstavnica roditelja djece korisnika usluga DV Prečko 

NENAZOČNI:- 

OSTALI NAZOČNI: Kosjenka Lovrec-Marinović, v.d. ravnatelja  i  Mirela Hopp Pros, tajnica 

Sindikalne povjerenice Sanja Pavelić i  Mihaela Popović. Sjednicu Upravnog vijeća otvara 

predsjednica Upravnog vijeća Monika Pažur. Utvrđuje da su prisutni svi članovi Upravnog 

vijeća i da Upravno vijeće ima kvorum za donošenje odluka. Predlaže sljedeći dnevni red. 

1. Verificiranje zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 

29.06.2022. godine i 11. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana  15.07. 

2022. godine. 

2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice 

3. Odluka o provođenju posebnih programa u ped. god. 2022./2023. 

4. Godišnje izvješće o radu za ped. godinu 2021./2022. 

5. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja  

6. Zahtjev za zakup prostora Transform 

7. Odluka o zahtjevu za sporazumni raskid ugovora o radu radi odlaska u mirovinu  Đ. Š. i 

odluka o raspisivanju natječaja za upražnjeno mjesto 

8. Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelje: 

- 1 odgojitelj za program predškole 

- 1 dodatni odgojitelj za rad s djecom s teškoćama u razvoju 

- 2 odgojitelj- zamjena za bolovanja 

- 2 odgojitelja- zamjena za radnike koje rade na ½ radog vremena 

- 1 pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju 

9. Odluka o raspisivanju natječaja za  

-1 kuharicu  

-3 spremačicu na određeno radi zamjene 

      10. Odluka o stimulacijama za radnike u posebnim programima 

      11. Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja za ped. godinu 2022./2023. 

     12. Razno 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

ODLUKE I ZAKLJUČCI 

Ad.-1 

Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“. 

Ad.-2 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli sljedeći  

Zaključak 

Prihvaća se izvješće ravnateljice o radu između dvije sjednice. 

Ad.-3 



Odluku 

Dječji vrtić „Prečko“ u pedagoškoj godini 2022./2023. godini provoditi će slijedeće cjelodnevne 

posebne programe: 

a) sportski program u 9 odgojnih skupina 

b) kontinuirana emocionalno i senzorna stimulacija za djecu od 1-3 godine u dvije 2 skupine 

c) engleski program (cjelodnevni) u dvije odgojne skupine 

d) program odgojno-obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori 1-3 godine u 1 

    odgojnoj skupini 

e) program odgojno-obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori 3-7 godina u 2 

    odgojne skupine 

f) program predškole u 1 odgojnoj skupini. 

Oduke o provođenju posebnih programa dostavit će se Gradskom ured za obrazovanje, sport i 

mlade radi dobivanja suglasnosti. 

Ad.-4 

Odluku 

Usvaja se Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2021./2022. Dječjeg vrtića „Prečko“ 

Ad.-5 

Odluku 

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Prečko“ koji će se 

objaviti u Narodim novinama, mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Prečko“ 

dana 07.09.2022. O raspisanom natječaju obavijestiti će se Gradski ured za obrazovanje, sport i 

mlade. 

Ad.-6 

Odluku 

Odobrava se zakup dvorane udruzi TransForm u Tijardovićevoj ulici 13 za održavanje plesnih 

radionica za mlade. 

Ad.-7 

Odluku 

Prihvaća se zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa s spremačicom Š. Đ. dana 30.09.2022. 

godine. Za upražnjeno radno mjesto spremačice raspisuje se natječaj. 

Ad.-8 

Odluku 

Raspisuje se natječaj za: 

-1 odgojitelja za program predškole - na određeno vrijeme za ped.godinu 2022./2023. 

-1 dodatnog odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju - na određeno vrijeme za 

 ped. godinu 2022./2023. 

-2 odgojitelja - zamjena za M. V. U. i M. K. na određeno vrijeme  

-2 odgojitelja - zamjena za radnice koje rade na pola radnog vremena radi njege djeteta na  

određeno vrijeme 

-3 pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju- na određeno vrijeme za ped. godinu 2022./2023. 

Ad.-9 

Odluku 

Raspisuje se natječaj za 3 spremačice na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto i 

natječaj za 1 kuharicu na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja. 

 

 



Ad.-10 

Odluku 

o isplati stimulativnog dodatka za 2022./2023. godinu stručnim radnicima koji sudjeluju u 

praćenju, organizaciji i izvedbi posebnih programa. Stimulativni dodatak na plaću isplaćuje se na 

ime realizacije posebnih programa u visini do 50% od ukupno uplaćenih sredstava mjesečno, a 

koja ne smije prelaziti 20% osnovne plaće radnika. 

Radnici B.B.D. za poslove naplate posebnih programa isplaćuje se stimulacija na plaću 5 % iz 

prihoda od zakupa prostora. 

Stimulacija se isplaćuje za razdoblje  01.09.2022. do 31.12.2022. godine. 

Ad.-11 

Odluku 

Prihvaća se prijedlog v.d. ravnatelja i imenuje se Nikolina Bevanda za zamjenicu v.d. ravnatelja 

u slučaju privremene spriječenosti v.d. ravnatelja. 

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu u 19 h. 

KLASA:601-02/22-05/13 

URBROJ:251-580-04-22-03 

Zapisnik sastavila:                                                   Predsjednica Upravnog vijeća;  

Mirela Hopp Pros                     

              Monika Pažur 


