
               
REPUBLIKA HRVATSKA 
       Grad Zagreb 
DJEČJI VRTIĆ  JARUN 
Zagreb, Bartolići 39 A 
KLASA: 601-02/22-05/03-01 
UR.BROJ: 251-563-04-22  
Zagreb, 26.04.2022. 

IZVOD IZ ZAPISNIK 
 
Sa 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Jarun, u prvom Mandatu održane 26.04.2022. s početkom u 17,00 
sati u prostorijama središnje kuće Domagoj, Bartolići 39 A .   
Nazočni: Ana Vasung, Ivana Čalić Kovačević, Nikola Tomašegović - predstavnici osnivača, Morana Jerković- 
predstavnik roditelja, korisnik usluge i Vlatka Hrgović predstavnica odgojitelja - predsjedavajuća 
Ostali nazočni: Snježana Vusić Kodvanj ravnateljica, Snježana Pejnović tajnica u svojstvu zapisničara    
Sjednicu je sazvala predsjednica Vlatka Hrgović, konstatira prisutnost članova te predlaže   
 

D n e v n i   r e d:  
 

1. Verifikacija zapisnika Upravnog  vijeća sa  3. sjednice održane 01.03.2022.god.   
2. Donošenje Odluke o prihvačanju Plana i programa upisa djece Dječji Vrtić Jarun u Pedagošku godinu 

2022/2023.  
3. Donošenje Odluke o izboru Povjerenstva za upis djece za Pedagošku godinu 2022./2023. god 
4. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa radnice M. P.  (01.09.2022.),  radi odlaska u mirovinu 
5. - Donošenje Odluke o objavi natječaja na HZZZ-u i Web stranici vrtića: 

- za dvije odgojiteljice jednu na određeno vrijeme zamjena za duga bolovanja  
- jedan odgojitelj na neodređeno vrijeme zamjena nakon odlaska J. S. u mirovinu.   
-za jednog domara na neodređeno vrijeme, nakon odlaska D. D.u mirovinu 

6.   Razno: -Obavijest članovima vijeća o događanjima u proteklom razdoblju 

 
Ad 1. 
Verificira  se  zapisnika Upravnog vijeća sa 3. sjednice održane 01.03.2022.god             
Ad 2.  
Prihvaća se Plan i program upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 
U Pedagošku godinu  2022./2023. god. 
Ad 3. 
Prihvaćaju se članovi Povjerenstva za upis djece u vrtić za Pedagošku godinu 2022./2023. Članovi Povjerenstva za 
upis djece su logoped-stručni suradnik   M. S. predsjednica, zdravstvena voditeljica A. F. i odgojiteljica Ž. C. kao 
članove povjerenstva 
Ad.4.. 
Prihvaća se zahtjev za prestanak radnog odnosa radi odlaska u mirovinu radnici Mirti Pravica  sa danom 31.08.2022.  
Ad 5.  
Objaviti natječaj na HZZZ-u i Web stranici vrtića: 
 - za dvije odgojiteljice jednu na određeno vrijeme zamjena za duga bolovanja S. M. i M. R. i jedan odgojitelj na 
neodređeno vrijeme zamjena nakon odlaska J. S. u mirovinu.   
-za jednog domara na neodređeno vrijeme, nakon odlaska D. D. u mirovinu 
Ad.6. 
Nepotrebno 

 
                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                                                                         Vlatka Hrgović                                   



 

 

 

 


