
DJEČJI VRTIĆ “IZVOR” 

Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 30 

 

KLASA: 601-02/21-05/10 

URBROJ: 251-579/02-21-04 

Zagreb, 04.10.2021. 

OBAVIJEST 

o zaključcima i odlukama usvojenim na sjednici Upravnog vijeća 

 

 
 Na  41. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Izvor” održanoj 30.09.2021., temeljem 

predloženog: 

 

DNEVNI RED: 

 

      1.   Verifikacija zapisnika sa 40. sjednice Upravnog vijeća  održane dana   

            31.08.2021. 

2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. 

3. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Izvor“ za pedagošku godinu 2021./2022. 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor radnika na radno mjesto: 

- 1 treći odgojitelj u odgojno-obrazovnoj skupini – rad s djecom s TUR-om, do 

31.08.2022.; 

- 2 odgojitelja na određeno radno vrijeme (zamjena za radnicu Marinu Josipović i 

Ninu Matijaščić - rodiljni dopust/roditeljski dopust); 

- 1 pomoćnik za njegu, skrb i pratnju 

5. Postupak imenovanja ravnatelja DV Izvor – obavijest o postupanju 

6. Odluka Upravnog vijeća o rasporedu radnice Milke Pendić na radno mjesto: švelja 

– pralja 

 
          Upravno vijeće je donijelo sljedeće: 

 

Ad 1. Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad 2. Upravno vijeće je, na prijedlog v.d. ravnatelja Kreše Tomljenovića donijelo Godišnji plan i 

programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Ad 3. Upravno vijeće je, na prijedlog v.d. ravnatelja Kreše Tomljenovića donijelo Kurikulum 

DV Izvor, za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Ad 4. Upravno vijeće je, na prijedlog v.d. ravnatelja, donijelo odluku o raspisivanju natječaja za 

radno mjesto: 

- 1 treći odgojitelj u odgojno-obrazovnoj skupini – rad s djecom s TUR-om, do 

31.08.2022.; 

- 2 odgojitelja na određeno radno vrijeme (zamjena za radnicu Marinu Josipović i Ninu 

Matijaščić - rodiljni dopust/roditeljski dopust); 

- 1 pomoćnik za njegu, skrb i pratnju. 



 

Ad 5. Vršitelj dužnosti ravnatelja Krešo Tomljenović, obavijestio je prisutne o dobivenim 

uputama od strane Gradskog ureda za obrazovanje, a u vezi ponovnog raspisivanja natječaja za 

imenovanje ravnatelja DV Izvor. Naime, budući da još uvijek nismo dobili odgovor na naš pisani 

dopis u kojem tražimo daljnje upute oko raspisivanja natječaja (sukladno odredbama Statuta DV 

Izvor), dobili smo usmeni odgovor od strane Gradskog ureda za obrazovanje da nismo u obvezi 

raspisati novi natječaj u roku 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, već da 

isti možemo raspisati u roku od najdulje 1 godine (sukladno odredbama Zakona o ustanovama). 

 

Ad 6. Upravno vijeće je, sukladno prijedlogu v.d. ravnatelja, te suglasnosti Gradskog ureda za 

obrazovanje, a radi bolje organizacije procesa u okviru pomoćno-tehničkih poslova,  posebice  

uočenih potreba u izvršavanju poslova švelje, donijelo Odluku odluku da se unutarnjom 

preraspodjelom poslova, radnicu Milku Pendić, trenutno zaposlenu na radnom mjestu: pralja na 

neodređeno radno vrijeme, rasporedi na radno mjesto: švelja-pralja s pripadajućim 

koeficijentom: 1,42 (sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Izvor). 

 

 

 

 

 

        Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                                          Zvezdana Pantić 

 


