
ZAKLJUČCI SA 7. SJEDNICE UV 

Dječjeg vrtića Mrvica, održane dana 30. kolovoza 2022. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u 
prostoriji Dječjeg vrtića u Supetru. Nazočni članovi Upravnog vijeća bili su:  Dijana Ivelić, dr. Branko 
Jašić predstavnici Osnivača: Grada Supetra, Ivana Šimunović predstavnica Osnivača: Općine 
Nerežišća, Marija Vuković i Nataša Meić iz reda odgojitelja i stručnih suradnika i Andrea Hodžić iz 
reda roditelja.  Opravdano je odsutna Katarina Beović.   

Dnevni red: 

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća 

2. Rješavanje zamolbi po raspisanom natječaju za radna mjesta: 

- 4 odgojitelja/ice puno radno vrijeme- neodređeno,  

- 4 odgojitelja/ice na puno radno vrijeme određeno do 30.6.2023. 

- 1 odgojitelja/ice na puno radno vrijeme određeno do 31.1.2023. 

- 2 spremač/ica na puno radno vrijeme neodređeno  

- 1 LOGOPED/INJA ili EDUKACIJSKI/SKA REHABILITATOR/ICA   -  na neodređeno nepuno 
radno vrijeme 20 sati tjedno – pola radnog vremena 

3. Usvajanje Godišnjeg izvješća za pedagošku godinu 2021./2022. 

4. Rasprava o izmjenama i usklađivanju Statuta, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
Pravilnika o radu DV Mrvica sa novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

5. Izvješće ravnateljice o Pedagoškom nadzoru AZOO i Zaključka Prosvjetne inspekcije  

6. Izvješće o izvršenju  šestomjesečnog proračuna DV Mrvica  

7. Razno: - organizacija rada na početku pedagoške godine 2021./2022. 

 

Ad.  1. Jednoglasno je verificiran Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća 

Ad.   2. Jednoglasno je donesena odluka o rezultatima natječaja za radna mjesta:  

- 4 odgojitelja/ice puno radno vrijeme- neodređeno,  

- 4 odgojitelja/ice na puno radno vrijeme određeno do 30.6.2023. 

- 1 odgojitelja/ice na puno radno vrijeme određeno do 31.1.2023. 

- 2 spremač/ica na puno radno vrijeme neodređeno  

- 1 LOGOPED/INJA ili EDUKACIJSKI/SKA REHABILITATOR/ICA   -  na neodređeno nepuno 
radno vrijeme 20 sati tjedno – pola radnog vremena 

Ad.  3. Jednoglasno je donesena odluka o  usvajanju Godišnjeg izvješća za pedagošku godinu 
2021./2022. 

Ad.  4. Ravnateljica je izvijestila sve prisutne članove Upravnog vijeća o izmjenama koje su 
napravljene u Statutu, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i Pravilniku o radu DV Mrvica kako bi se 
uskladili sa novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Nacionalnim kurikulumom za rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje. Nakon kraće rasprave jednoglasno je odnesena odluka da se Statut, 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o radu DV Mrvica pošalju Osnivačima na suglasnost. 

 



Ad.   5. Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća o Pedagoškom nadzoru AZOO i Zaključka 
Prosvjetne inspekcije te je predala na uvid Zapisnik i Rješenje. 

Ad.  6 Voditeljica računovodstva izvijestila je sve prisutne o izvršenju  šestomjesečnog proračuna 
DV Mrvica.  

Ad.  7. Članovima Upravnog vijeća predstavljena je organizacija rada u DV Mrvica, ideje za ovu 
pedagošku godinu kao i izvršene promjene u organizaciji rada. 

 

 

Sastanak je završio u 17:00 sati 

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA MRVICA 


