
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 02.12.2021. 

u prostorijama Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17.30 sati. 

NAZOČNI: 

-Monika Pažur- predstavnik osnivača 

-Mirjana Pripužić- predstavnik osnivača 

-Jagoda Novak- predstavnik osnivača 

-Štefica Jakopec -predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

-Helena Duić- predstavnik roditelja djece korisnika uslulga DV Prečko 

OSTALI NAZOČNI: Mirjana Celić, ravnateljica, Sanja Pavelić- sindikalni povjerenik i Hopp 

Pros Mirela, tajnica 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Štefica Jakopec i 

predlaže sljedeći: 

DNEVNI RED: 

1.Verifikacija mandata novih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ i     

    konstituiranje  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ 

2.Izbor predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“  

3.Verificiranje zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  „Prečko“ 

    održane 09.11.2021. godine      

4. Donošenje odluke o poništenju natječaja za izbor ravnatelja objavljenog u  

    N.N.126/2021 dana 24.11.2021. godine 

5. Donošenje odluke o raspisivanju novog natječaja za izbor ravnatelja 

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja na određeno  

    vrijeme u Montessori programu (zamjena za bolovanje) 

7. Razno 

AD-1 

Sukladno Zaključku  gradonačelnika  od 22.11.2021. godine  o  imenovanju članova Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ imenovani su novi članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Prečko“, predstavnici osnivača i to: 

- Monika Pažur- predstavnik osnivača 

- Mirjana Pripužić- predstavnik osnivača 

- Jagoda Novak- predstavnik osnivača 

Temeljem čl. 40. st. 1. i 3. Statuta DV Prečko verificiraju se mandati imenovanih odnosno 

izabranih članova i konstituira se  Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Prečko“ u sastavu: 

1. Monika Pažur- predstavnik osnivača 

2. Mirjana Pripužić- predstavnik osnivača 

3. Jagoda Novak- predstavnik osnivača 

4. Štefica Jakopec -predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

5. Helena Duić- predstavnik roditelja djece korisnika uslulga DV Prečko 

AD-2 

Odluku 

Monika Pažur imenuje se predsjednicom Upravnog vijeća DV Prečko  

AD-3 

Verificira se zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća održane 09.11.2021. 



AD-4 

Odluku 

Poništava se natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića „Preko“ objavljen u Narodnim novinama 

dana 24.11.2021. godine. Odluka o poništenju natječaja ima se objaviti u Narodnim novinama i 

mrežnim i oglasnim stranicama 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 10.12.2021. O raspisanom natječaju obavijestiti će se Gradski ured za obrazovanje.  

AD-6 

Odluku 

Raspisuje se natječaj za zaposlenje odgojitelja na određeno vrijeme za rad u Montessori 

programu. 

 

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 18.15. 

Zapisnik sastavila:      

Hopp Pros Mirela     Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

       Monika Pažur 

 

 

 

 


