
DJEČJI VRTIĆ GRIGORA VITEZA 

Zagreb, Ratarska 5 

 

KLASA: 601-02/21-05/08 

URBROJ: 251-594-04-21-02 

Zagreb, 27.09.2021.  

Z A P I S N I K 

 

Sa 48. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigora Viteza održane dana 27.09.2021. godine 

s početkom u 17:00 sati u centralnom objektu Dječjeg vrtića Grigora Viteza u Zagrebu, 

Ratarska 5. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Natalija Duvančić pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum, otvara 

sjednicu i predlaže sljedeći  

D N E V N I    R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 46. i 47. sjednice 

2. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Grigora Viteza 

3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Grigora Viteza 

4. Donošenje odluke o isplati stimulacija za radnike koji sudjeluju u praćenju, organizaciji i 

izvedbi posebnih programa 

5. Donošenje odluke o zakupu prostora vrtića za provođenje kraćih programa za pedagošku 

2021./2022. godinu 

6. Donošenje odluke o ostvarivanju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Grigora Viteza 

7. Donošenje odluka o oslobođenju plaćanja cijene za provođenje posebnih programa 

8. Kadrovska pitanja: 

a) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja (1 

izvršitelj/ica), na određeno, puno radno vrijeme, povećan opseg poslova (TUR) 

b) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu kuhar (1 

izvršitelj/ica), na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi 

9. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1.  

ZAKLJUČAK: Verificiraju se zapisnici sa 46. i 47. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  

Grigora Viteza te se potvrđuju donesene odluke. 

 

Ad 2.  

ZAKLJUČAK: Donosi se Kurikulum Dječjeg vrtića Grigora Viteza za pedagošku godinu 

2021./2022. 

 

Ad 3.  

ZAKLJUČAK: Donosi se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Grigora Viteza za 

pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Ad 4.  

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o isplati stimulacija radnicima koji sudjeluju u provođenju 

posebnih programa. 

 

Ad 5.  

ZAKLJUČAK: Donosi odluka o davanju u zakup prostora Dječjeg vrtića Grigora Viteza u 

pedagoškoj godini 2021./2022.  

 



Ad 6. 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića 

Grigora Viteza za 2021. godinu. 

 

Ad 7. 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o oslobođenju od plaćanja cijene posebnih programa. 

 

8. a) 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka da se radni odnos na radnom mjestu odgojitelja na određeno, 

puno radno vrijeme, povećan opseg poslova, zasnuje sa Iskrom Ivančić. 

 

8. b) 

ZAKLJUČAK: Donosi se odluka o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje 

na radnom mjestu kuhar, na neodređeno, puno radno vrijeme, upražnjeni poslovi – 1 

izvršitelj/ica. 

 

Ad 9. 

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća su obaviješteni o događanjima u vrtiću.  

 

 

Sjednica je završena u 18:00 

 

 

Zapisničarka:                                                     Predsjednica Upravnog vijeća:  

 

Tihana Tokmačić v.r.                                           Natalija Duvančić v.r 

 

 


