
        DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA ORIOVAC“ 
 LUKE ILIĆA BB, 35250 ORIOVAC 
        OIB: 94993919930 
        MBS:04485866 
        IBAN:HR9723400091110765659 
        Tel.fax . 035/ 409- 787 
        Email: vrtic.oriovac@gmail.com 

 

IZVJEŠĆE 

S 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ održane 13. siječnja 2022. godine u 

12,30 u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 

Dnevni red:  

1.Usvajanje zapisnika sa 16.  sjednice Upravnog vijeća 

2.Odluka rezultati natječaja za potrebe provođenja programa Sretna zajednica“ 1 domar na ½ radnog 

vremena , na određeno, najduže 18 mjeseci 2 odgojiteljice ½ radnog vremena na ugovor o radu na 

određeno radno vrijeme najduže 18 mjeseci 

3. Odluka, natječaj spremačica – poništenje natječaja 

4. Donošenje odluke za raspisivanje natječaja za radno mjesto zdravstvena voditeljica, ugovor o radu 

na neodređeno, nepuno radno vrijeme 

5. Donošenje Plana nabave za 2022. godine 

6. Početak i tijek realizacije „Sretna zajednica“ 

7. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 16.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o izboru djelatnika za potrebe programa Sretna zajednica: 

Radno mjesto domar, nepuno radno vrijeme najduže 18 mjeseci: 

 Ivan Jagodar. 

Radna mjesto odgojiteljice predškolske djece nepuno radno vrijeme, najduže 18 mjeseci: 

 Čuljak Ivana 

 Koporčić Magdalena 

- donesena odluka o poništenju raspisivanja natječaja za radna mjesta spremačica – projekt Sretna 

zajednica 

-  donesena odluka o raspisivanju natječaja radno mjesto zdravstvena voditeljica, ugovor o radu na 

neodređeno, nepuno radno vrijeme 

- usvojen i donesen Plan nabave za 2022. godinu. 

- prezentiran projekt Sretna zajednica i Upravno vijeće upoznato sa početkom realizacije projekta i 

planiranim tijekom provedbe i trajanja projekta. 
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IZVJEŠĆE 

S 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ održane 20. siječnja 2022. godine 

online putem emaila vrtic.oriovac@gmail.com ili telefonski 035/409-787 u vremenu od 8-12 h. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 17.  sjednice Upravnog vijeća 

2. Odluka raspisivanje natječaja 1 odgojiteljica, nepuno radno vrijeme za potrebe EU projekta, 

1 odgojiteljica na određeno puno radno vrijeme zamjena za porodiljni dopust Marije Marijić do 

povratka na posao 

3. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 17.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o raspisivanju natječaja za radna mjesta: 1 odgojiteljica, nepuno radno vrijeme za 

potrebe EU projekta Sretna zajednica, 1 odgojiteljica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za 

porodiljni dopust Marije Marijić do njena povratka na posao. 
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IZVJEŠĆE 

S 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ održane 01. veljače 2022. godine 

online putem emaila vrtic.oriovac@gmail.com ili telefonski 035/409-787 u vremenu od 8-12 h. 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 18.  sjednice Upravnog vijeća 

2. Odluka o odabiru kandidata zdravstvena voditeljica 

3. Odluka o odabiru kandidata, odgojiteljica ugovor o radu  na određeno puno radno vrijeme – 

zamjena za porodiljno 

4. Odluka o odabiru kandidata, odgojiteljica ugovor o radu određeno nepuno radno vrijeme, 

projekt „Sretna zajednica“ 

5. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 18.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o odabiru kandidata zdravstvene voditeljice. 

Radno zdravstvena voditeljica, neodređeno, nepuno radno vrijeme: 

 Gavran Magdalena. 

- donesena odluka o odabiru kandidata, odgojiteljica ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme 

zamjena za rodiljni dopust djelatnice Marijić Marije do njenog povratka na posao. 

 Crljen Helena 

-donesena odluka o odabiru kandidata, odgojiteljica ugovor o radu određeno nepuno radno vrijeme 

za potrebe projekta „Sretna zajednica“ 

 Majstorić Katarina. 
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IZVJEŠĆE 

S 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ održane 07. veljače 2022. godine s 

početkom u 12,30h u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća 

2. Dopuna Plana i programa DV “Ivančica Oriovac“ za 2021./2022. godinu 

3. Dopuna Financijskog plana DV „Ivančica Oriovac“ za 2021./2022. godinu 

4. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 19.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o dopuni Plana i programa rada Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za 2021./2022. 

godinu. 

- Donesena odluka o dopuni Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ za 2021./2022. 

godinu. 
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IZVJEŠĆE 

S 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ održane 11. svibnja 2022. godine s 

početkom u 12,30h  u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća 

2. Odluka o Upisu u DV “Ivančica Oriovac“ za 2022./2023. pedagošku godinu 

3. Donijeti Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu u matičnom objektu i u 

podružnici 

4. Odluka o Upisu, datum početka i trajanje upisa 

5. Sporazum o prestanku radnog odnosa 

6. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 20.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o planu upisa djece u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ za pedagošku godinu 

2022./2023. 

- donesena odluka o upisu djece u redovite programe u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ za pedagošku 

godinu 2022./2023. 

- provedena je rasprava o sporazumnom raskidu radnog odnosa jedne djelatnice i dana je uputa 

ravnateljici kako postupiti u navedenom slučaju. 
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IZVJEŠĆE 

 

S 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ održane 21. lipnja 2022. godine s 

početkom u 10,00h  u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje odluke o upisu djece prema Prijedlogu upisa- upisnog povjerenstva 

3. Donošenje odluke o konačnoj liste za upis djece u DV „Ivančica Oriovac“ 

4. Različito 

ZAKLJUČCI I ODLUKE 

- usvojen zapisnik s 21.sjednice Upravnog vijeća 

- donesena odluka o upisu djece – dana je suglasnost na prijedlog upisa upisnog povjerenstva 

- donesena odluka o konačnim popisima upisa djece u redovite programe Dječjeg vrtića „Ivančica 

Oriovac“ u matičnom objektu u Oriovcu i područnom objektu u Brodskom Stupniku. 

 


