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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/22-05/09 

URBROJ: 251-560-04-22-01 

Zagreb, 27.4.2022. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

s 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 27.4.2022. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Jelena 

Rebac Gajer, Gordana Paić, Jasna Tucak 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:  Marija Olujić 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

− I.M., tajnik 

 

Predsjednica je otvorila 5. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da su 

nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan 

potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 4. sjednice Upravnog vijeća od 6.4.2022. 

2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća 

3. Donošenje Plana upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog 

odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. 

4. Donošenje odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto 

odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad A.M.L. 

5. Obavijest o provedenom nadzoru prosvjetne inspekcije od 11.4.2022. 

6. Donošenje odluke o sporazumnom prestanku radnog odnosa sa spremačicom 

A.R. zbog odlaska u mirovinu 

7. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 
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AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 4. sjednice Upravnog 

vijeća od 6.4.2022. 

 

 

AD2 

 

Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća. 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od 

27.4.2022. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD3 Ravnateljica je usmeno izložila Plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe 

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. koji je 

predočen članovima Upravnog vijeća. Predlaže Upravnom vijeću donošenje Plana 

kao u tekstu prijedloga. Ravnateljica je ranije donijela Odluku o ponudi posebnih 

programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2022./2023., KLASA: 601-

02/22-01/48, URBROJ: 251-560-01-22-01, od 25.4.2022., koja se daje na znanje 

članovima Upravnog vijeća. 

Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

 

o usvajanju Plana upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog 

odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. koji je prilog ovom 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD4 Uvodno izlaže tajnik I.M. i obavještava prisutne o nužnosti raspisivanja ponovljenog 

natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad A.M.L. 

… 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje ponovljeni natječaj za radno 

mjesto odgojitelja na određeno vrijeme do povratka na rad A.M.L. 

 

 

AD5 Ravnateljica i tajnik su ukratko izvijestili o provedenom nadzoru prosvjetne 

inspekcije od 11.4.2022., rješenju prosvjetne inspekcije od 12.4.2022. i žalbi Vrtića 

na rješenje prosvjetne inspekcije od 26.4.2022. Sva predmetna dokumentacija je 

članovima Upravnog vijeća prethodno dostavljena elektroničkom poštom. 

 

 

AD6 Radnica A.R., zaposlena na radnom mjestu spremačice, podnijela je Upravnom 

vijeću dana 26.4.2022. zahtjev za sporazumni prestanak ugovora o radu dana 

31.8.2022. zbog odlaska u mirovinu. 
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Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Odobrava se da se s radnicom A.R. sklopi sporazum o prestanku ugovora o radu 

zbog odlaska u mirovinu dana 31.8.2022. 

 

 

AD7 Nisu se riješavala pitanja pod razno. 

 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.00 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio: 

TAJNIK 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

 

I.M., v.r. Renata Marinković Krvavica, v.r. 

 


