
 

IZVOD IZ ZAPISNIK 

s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 15.03.2022. u prostorijama 

Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17:30 sati. 

NAZOČNI: 

-Monika Pažur – predstavnica osnivača 

-Jagoda Novak – predstavnica osnivača 

- Mirjana Pripužić – predstavnica osnivača 

-Ksenija Dvoraček – predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

-Helena Duić – predstavnica roditelja djece korisnika usluga DV Prečko 

NENAZOČNI: 

 

OSTALI NAZOČNI: Kosjenka Lovrec-Marinović, v.d. ravnatelja, sindikalne predstavnice 

Mihaela Popović, Sanja Pavelić i Mirela Hopp Pros, tajnica. 

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 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 

15.02.2022. godine 

2. Verifikacija mandata novog člana Upravnog vijeća iz redova odgojitelja 

i stručnih suradnika 

3. Izvješće v.d. ravnatelja o radu vrtića od 01.03.2022. 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za psihologa na određeno 

5. Izbor odgojitelja po raspisanim natječajima 

6. Odluka o zamjeniku v.d. ravnatelja 

7. Odluka o izboru Komisije za upis djece 

8. Razno 

V.D. ravnatelja predlaže nadopunu dnevnog reda, pod 

 točkom 4. Odluka o raspisivanju natječaja dodati još i raspisivanje natječaja za odgojitelja na 

određeno, 

točkom 5. dodati izbor spremačice na određeno po raspisanom natječaju. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

ODLUKE I ZAKLJUČCI 

Ad-1 

Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ 

Ad-2 

Temeljem čl. 40. st. 1. i 3. Statuta DV Prečko verificira se mandat Kseniji Dvoraček kao 

predstavnici odgojitelja i stručnih suradnika vrtića do 06.06.2022. godine. 

Ad-3 

Zaključak 

Prihvaća se izvješće v.d.ravnatelja o radu vrtića od 01.03.2022. godine 

 



Ad-4 

Odluku 

Raspisuje se natječaj za psihologa (zamjena za K.L.-M.) i jednog odgojitelja na određeno 

(zamjena za komplikacije u trudnoći A.K.). 

Ad-5 

Odluku 

Prihvaća se prijedlog v.d. ravnateljice i zapošljavaju se odgojitelji na određeno vrijeme: 

Josip Hrgović kao zamjena za Gordanu Kontent 

Ivana Pintarić kao zamjena za Kričanski/Zlatić 

Ivana Marić kao zamjena za Katarinu Grbeš, 

te spremačica Ružica Ravlić kao zamjena za Ivanu Boras. 

Ad-6 

Odluku 

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

u slučaju privremene spriječenosti v.d. ravnatelja. 

Ad-7. 

Odluku 

Prihvaća se prijedlog v.d. ravnatelja i imenuje se Komisija za upis djece u sastavu: 

logoped Juraj Maldini – predsjednik komisije, pedagoginja Petra Mršo, član i odgojiteljica 

Hanžek Marijana, član. Komisija se imenuje na dvije godine. 

Ad.8 

Pod razno predsjednica UV Monika Pažur osvrće se na podnesak Sanje Pavelić od 25.02.2022. 

godine upućen n/r. predsjednice Upravnog vijeća 

Predsjednica Upravnog vijeća zatvara sjednicu u 19 h. 

 

Zapisnik sastavila:                                                   Predsjednica Upravnog vijeća; 

 

Mirela Hopp Pros                         Monika Pažur 


