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ZAPISNIK s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane dana 21. kolovoza 2021. godine  
 
AD 1-2 
 

1. Verificirani su mandati novoizabranih članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sisak Stari iz redova 
osnivača, odgojiteljskog vijeća i roditelja i to sljedeći: Nevenka Matić, Karmela Juvan,Branka Suvić, 
Iva Šegović i Dragan Glavaš na vrijeme od četiri godine. 

 
 

2. Javnim glasovanjem jednoglasno je za predsjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sisak Stari 
izabrana gospođa Nevenka Matić,a za zamjenicu gospođa Branka Suvić. 

 
AD 3 
 
1. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari za pedagošku 2020./21. godinu 
2. Godišnje izvješće podnosi se osnivaču i dostavlja nadležnom ministarstvu. 
 
AD 4 
 
1. Prihvaća se prijedlog Poslovnikao radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sisak Stari. 

 
AD 5 
 
1. Prihvaća se prijedlog dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari donesenog 22. travnja 2021. 

godine, te s utvrđuje pročišćeni tekst istoga. 
2. Dopuna Pravilnika o radu stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama Vrtića. 

 
AD 6 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o izboru Ane Kalvarešin na radno mjesto zdravstvenog voditelja na 

neodređeno puno radno vrijeme. 
2. Kandidatkinja zadovoljava sve uvjete natječaja. 
3. Zadužuje se ravnateljica za sklapanje ugovora o radu s izabranom kandidatkinjom uz probni rad od 3 

mjeseca. 
 
AD 7 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o izboru Marine Masnec na radno mjesto ekonoma na određeno puno 

radno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta  
2. Kandidatkinja zadovoljava sve uvjete natječaja. 
3. Zadužuje se ravnateljica za sklapanje ugovora o radu s izabranom kandidatkinjom uz probni rad od 2 

mjeseca. 
 
AD 8 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o izboru Tamare Zaloker na radno mjesto odgojitelja na određeno 

vrijeme od jedne pedagoške godine za rad s djecom s teškoćama u razvoju. 
2. Kandidatkinja zadovoljava sve uvjete natječaja. 
3. Zadužuje se ravnateljica za sklapanje ugovora o radu s izabranom kandidatkinjom. 
4. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o raspisivanju naječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno 

vrijeme od jedne pedagoške godine za rad s djecom s teškoćama u razvoju. 
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5. Uvjeti natječaja utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti 
stručne spreme stručnih  djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, 
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari, te Pravilniku o radu. 

6. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, te Zavoda za zapošljavanje 
u trajanju od 8 dana od dana objave. 

 
AD 9 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o izboru Jasne Lukinić na radno mjesto mjesto spremačice na 

neodređeno puno radno vrijeme. 
2. Kandidatkinja zadovoljava sve uvjete natječaja. 
3. Zadužuje se ravnateljica za sklapanje ugovora o radu s izabranom kandidatkinjom. 
 
AD 10 
 
1. Donosi se Odluka o prestanku ugovora o radu radnice Selme Katarine Blinja . 
2. Zadužuje se ravnateljica za provedbu svih pravnih radnji vezanih za prestanak radnog odnosa 

imenovane radnice. 
 
AD 11 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o raspisivanju naječaja za radno mjesto odgojitelja na neodređeno 

vrijeme 
2. Uvjeti natječaja utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti 

stručne spreme stručnih  djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, 
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari, te Pravilniku o radu. 

3. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, te Zavoda za zapošljavanje 
u trajanju od 8 dana od dana objave. 

 
AD 12 
 
Pod točkom 12. nije bilo tema za raspravu. 
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