
 

DJEČJI VRTIĆ „VJEVERICA“ 

ZAGREB, Ksaverska cesta 14 

KLASA: 601-02/21-05/08 

UR.BROJ: 251-639/04-21-02 

Zagreb, 23.06.2021. 

 

 

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne 

novine, broj 25/13, 85/15) i članka 1. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Vjeverica, objavljujemo 

 

OBAVIJEST 

o održavanju sjednice Upravnog vijeća 

 

43. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vjeverica održati će se dana 25.06.2021. godine s 

početkom u 16:00 sati u centralnom objektu na lokaciji Ksaverska cesta 14. 

Za sjednicu se predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 42. sjednice Upravnog vijeća i izvješće ravnateljice o radu 

vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća između dvije sjednice (ravnateljica 

vrtića). 

2. Izvješće o upisima djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i 

obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. 

3. Donošenje odluke o usvajanju Plana godišnjih odmora za 2021. godinu 

4. Donošenje odluke o usvajanju Plana organizacije rada tijekom mjeseca srpnja i 

kolovoza 2021. godine 

5. Donošenje odluke o pravu korištenja godišnjeg odmora za 2021. godinu ravnateljice 

Dječjeg vrtića Vjeverica gđe. Martine Jelić 

6. Donošenje odluke o izdavanju punomoći za zamjenu ravnateljice Dječjeg vrtića 

Vjeverica tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2021. godine 

7. Donošenje odluke o zapošljavanju spremačice na određeno, puno radno vrijeme, 

zamjena za D.M., temeljem provedenog natječaja  

8. Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno, 

puno radno vrijeme, radi odlaska odgojiteljice M.P. u mirovinu 

9. Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno, 

puno radno vrijeme, za pedagošku godinu 2021./2022. za provođenje programa 

predškole i povećanog opsega poslova 

10. Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto treći/a odgojitelj/ica za 

pedagošku godinu 2021./2022., 2 izvršitelja/ice 

11. Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno, 

puno radno vrijeme, do povratka N.D. na rad 

12. Donošenje odluke o zamolbi odgojiteljice S.V. za povratak na rad prije isteka roka 

predviđenom Odlukom o neplaćenom dopustu 

13. Razno 

 14. Obavijest o nabavi klima uređaja 

 15. Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto pomoćnik za njegu i skrb djece  

 na određeno puno radno vrijeme, za pedagošku godinu 2021./2022., 4 izvršitelja/ice 

 

 

Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća sukladno članku 1. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vjeverica, može se osigurati za dvije osobe, prema vremenu 

prijavljivanja. 



Prijava se podnosi elektroničkim putem na mail: vrtic.vjeverica@zagreb.hr, najkasnije do dana 

koji prethodi održavanju sjednice, odnosno do 25.06.2021. godine u 12:00 sati.  

Prilikom podnošenja prijave potrebno je navesti adresu elektroničke pošte i/ili broj 

telefona/mobitela za kontakt.  

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća   

Robert Soukup 
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