
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 26.09.2022. u prostorijama 

Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17.30 sati. 

NAZOČNI: 

- Monika Pažur- predstavnica osnivača 

- Mirjana Pripužić- predstavnica osnivača 

- Jagoda Novak- predstavnica osnivača 

- Ksenija Dvoraček -predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

-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. V.d. ravnatelja predlaže da se 

dnevni red nadopuni točkom: Kurikulum DV Prečko, Predsjednica UV predlaže sljedeći: 

Dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 

30.08.2022. godine i 13. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 9.9.2022. 

2. Izvješće ravnatelja između dvije sjednice 

3. Plan i program rada za ped. godinu 2022./2023. 

4. Kurikulum Dječjeg vrtića „Prečko“ 

5. Odluka o oslobođenju plaćanja posebnog sportskog programa za dijete M.G.,G.G. i M.F. 

6. Odluka o stimulacijama radnicima za provedbu programa ERASMUS + 

7. Otvaranje prijava pristiglih na natječaj za izbor ravnatelja 

8. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Doneseni su sljedeće odluke i zaključci 

Ad.-1 

Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 12. i 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“. 

Ad.-2 

  

Zaključak 

Prihvaća se izvješće ravnateljice o radu između dvije sjednice. 

Ad.-3 

Odluka 

Usvaja se Plan i program rada Dječjeg vrtića „Prečko“ za pedagošku godinu 2022.2023. 

Ad.-4 

Odluka 

Usvaja se Kurikulum Dječjeg vrtića „Prečko“. 

Ad.-5 

Zaključak 

Upravno vijeće obaviješteno je o oslobođenju od plaćanja troškova sportskog programa za djecu 

M.G.,G.G. i M.F. koja su radi reorganizacije odgojnih skupina iz skupine Puž premještena u 

skupinu Ruža. 

Ad.-6 

Odluka 

Odobrava se isplata stimulacije od 500,00 kuna neto odgojiteljima koji su sudjelovali u programa 

ERASMUS+ 



 

Ad.-7 

Natječaj za izbor ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Prečko“ objavljen je u Narodnim novinama i 

mrežnim stranicama vrtića od 07.09.2022. do 22.09.2022. godine. U propisanom roku pristiglo je 

7 zamolbi koje su urudžbirane i u zatvorenim kovertama predane Upravnom vijeću. 

Članovi Upravnog vijeća otvorili su pristigle zamolbe na natječaj za izbor i imenovanje 

ravnateljice Dječjeg vrtića „Prečko“. Utvrđeno je da se na natječaj prijavilo 7 kandidatkinja, te je 

izvršena provjera da li sve kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete natječaja. 

Nakon uvida u predane prijave i životopise kandidata te potrebne dokumentacije članovi Upravnog 

vijeća utvrdili su da dvije kandidatkinje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja: Kandidatkinja 

H.S. nije dostavila dokaz o najmanje 5 godina staža na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog 

suradnika, a kandidatkinja A.V. nije priložila potpisanu prijavu na natječaj. Članovi Upravnog 

vijeća jednoglasno su donijeli sljedeću 

Odluku 

Pozivaju se kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja da dođu na intervju/ razgovor 

dana 30.09.2022. godine prema rasporedu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozivi će se kandidatkinjama poslati putem e-maila 

Pod razno se nije ništa razmatralo i predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu u 19.15. 

KLASA: 601-02/22-05/15 

URBROJ: 251-580-04-22-03 

Zapisnik sastavila: 

Hopp Pros Mirela      Predsjednica Upravnog vijeća: 

        Monika Pažur 

 

Prezime kandidatkinje koja 

se poziva  

  

Ime kandidatkinje koja se 

poziva 

VRIJEME 

INTERVJUA 

C M 16.30 sati 

L- M K 17.00 sati 

L S 17.30 sati 

P N 18.00 sati 

V N 18.30 sati 


