
               
REPUBLIKA HRVATSKA 
       Grad Zagreb 
DJEČJI VRTIĆ  JARUN 
Zagreb, Bartolići 39 A 
Zagreb, 06.06.2022. 
                                                                                                               
 
Sukladno članku 10.stavak 12. Zakona o pravima na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Jarun'' 
objavljuje 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
Sa 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Jarun, u prvom Mandatu održane 06.06.2022.u prostorijama središnje kuće 
Domagoj, Bartolići 39 A . 
Nazočni;Ana Vasung, Ivana Čalić Kovačević, Nikola Tomašegović, predstavnici osnivača, Vlatka Hrgović -  predstavnica 
odgojitelja- predsjedavajuća                  
Nenazočna: Morana Jerković- predstavnik roditelja, korisnik usluge 
Ostali nazočni: Snježana Vusić Kodvanj ravnateljica, Snježana Pejnović tajnica u svojstvu zapisničara   
 

DNEVNI RED: 
1. Verifikacija zapisnika Upravnog  vijeća sa  4. sjednice održane 26.04.2022.god.   
2. Traženje Suglasnosti i donošenje Odluke o prijemu djece u Predškolsku godinu 2022/2023. sukladno Zaključku 

upisne komisije  i stručnog tima Dječjeg vrtića Jarun. 
3. Donošenje Plana rada ljeti i korištenja godišnjeg odmora   za 2022.god. 
4. Donošenje odluke o Zapošljavanju radnika nakon objave natječaja na web stranicama HZZZ-a i vrtića: 

-jedan odgojitelj na neodređeno vrijeme ( za Jurinić Sonju) 
-dva odgojitelja na određeno vrijeme ( dugo bolovanje Rahela Marušić i rodiljni dopust Sabljak Milena) 
-jedan domar na neodređeno vrijeme (za Dupin Damira) 

5. Donošenje odluke o objavi natječaja na web stranicama HZZZ-a i vrtića za: 
- dva odgojitelja na određeno vrijeme (jedan dodatni odgojitelj do 31.08.2022. i odgojiteljicu Stanić Lanu ) 
- jednu spremačicu na određeno vrijeme ( za Rončević Natašu) 
- jedan odgojitelj na neodređeno vrijeme ( za Mirtu Pravica od 01.09.2022.) ) 
- jedan logoped na određeno vrijeme ( od 01.09.2022.) 

6.  Donošenje Odluke o najmu prostora vrtića u Pedagoškoj godini 2022/2023.    
7. Razno:  

-Obavijest članovima vijeća o događanjima u proteklom razdoblju 
 
Ad 1. 
Verificira se zapisnika Upravnog vijeća sa 4. sjednice održane 26.04.2022.god 
Ad 2.  
Jednoglasno se prihvaćaju rezultate upisa djece u Dječji vrtić Jarun u pedagošku godinu 2022/2023. 
Ad 3. 
Prihvaća se  Plan  rada u ljetnim mjesecima 2022. god 
Ad 4. 
Na radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme prima se radnica Šapina Anđela 
Na radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme zamjena do povratka radnica na posao primaju se Horvat Martina i Tina 
Grabovac. 
Na radno mjesto domara na neodređeno vrijeme prima se radnik Gračić Edo. 
Radni odnos po ovoj odluci započinje 07.06.2022. god. 
Ad 5.  
Objaviti natječaj na web stranicama HZZZ-a i vrtića za: 
- dva odgojitelja na određeno vrijeme (jedan dodatni odgojitelj do 31.08.2022. i odgojiteljicu zamjena za rodiljni  dopustu.) 
- jednu spremačicu na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust 
  
 



Ad 6. 
Prostor vrtića iznajmit će se  udrugama   ''CVRČAK'' škola stranih jezika, za provođenje  programa engleskog jezika za djecu 
predškolske dobi  i UDRUGA PLESNI CENTAR PULS, Park Ribnjak 1, Zagreb, za ritmičke i plesne radionice,  
Nakon potpisivanja ugovora o najmu dostavit će se Gradskom uredu  za obrazovanje sport i mlade  obavijest o sklopljenim 
ugovorima. 
Ad.7. 
Nevažno 
 
Sjednica je završena u   18,00  sati.                                                   
 
     Zapisničar                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća 
 
 Snježana Pejnović                                                                         Vlatka Hrgović                                   
 
 
 
 
 
 
 


