
ZAKLJUČCI SA 34. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

sa 34.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica održane 19. kolovoza 2021. godine (četvrtak) s 

početkom u 18:00 sati u prostoriji Dječjeg vrtića u Supetru. Nazočni članovi Upravnog vijeća bili su:  

Dijana Ivelić i  Alda Šlender predstavnici Osnivača: Grada Supetra, Ivana Šimunović predstavnica 

Osnivača: Općine Nerežišća, Nataša Meić i Marija Vuković-iz reda odgojitelja i stručnih suradnika.  

Opravdano su odsutni: dr. Branko Jašić i Andrea Hodžić. 

Dnevni red: 

1. Verifikacija Zapisnika sa 33.  sjednice Upravnog vijeća 

2. Rješavanje zamolbi po raspisanom natječaju za ravnatelja Dječjeg vrtića Mrvica 

3. Rezultati natječaja za radna mjesta:  

- 2 odgojitelja/ice puno radno vrijeme- neodređeno,  

- 5 odgojitelja/ice na puno radno vrijeme određeno do 30.6.2022. 

- 2 spremač/ica na puno radno vrijeme određeno do 30.6.2022.  

- 1 psiholog/ica neodređeno, na  puno radno vrijeme. 

4. Donošenje prijedloga izmijene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV Mrvica 

5.  Razno 

 

Ad.1. Zapisnik sa 33 sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno verificiran. 

Ad.2. Rješavanje zamolbi po raspisanom natječaju za ravnatelja Dječjeg vrtića Mrvica 

Donesena je jednoglasna odluka svih prisutnih članova Upravnog vijeća da je prijedlog za imenovanje 

ravnateljice Dječjeg vrtića Mrvica Irena Caglević, mag. praesc. educ. 

Ad. 3  Rezultati natječaja za radna mjesta: 

-2 odgojitelja/ice puno radno vrijeme- neodređeno.  Jednoglasno  je donesena odluka da se na radno 

mjesto odgojitelja- puno radno vrijeme, neodređeno prime Jerka Mladineo iz Supetra i Ivana Kušćević 

iz Postira. 

-5 odgojitelja/ice na puno radno vrijeme određeno do 30.6.2022. Jednoglasno  je donesena odluka da 

se na radno mjesto odgojitelja- puno radno vrijeme, određeno do 30.6.2022 prime Dorotea Špinjača iz 

Supetra, Magdalena Drpić iz Pučišća, Mirna Dubravčić iz Nerežišća, Mirka Roguljić iz Žrnovnice i Paula 

Zujić iz Postira. 



-2 spremač/ica na puno radno vrijeme određeno do 30.6.2022. Jednoglasno  je donesena odluka da se 

na radno mjesto spremač/ica na puno radno vrijeme određeno do 30.6.2022 prime Antonia 

Gospodnetić iz Supetra, i Zorica Mladineo iz Supetar. 

-1 psiholog/ica neodređeno, na  puno radno vrijeme. Jednoglasno  je donesena odluka da se na radno 

mjesto psihologa- puno radno vrijeme, neodređeno primi Pia Martinić iz Supetra. 

 

Ad 4. Donošenje prijedloga izmijene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV Mrvica 

Predsjednica Upravnog vijeća dala je na usvajanje Prijedlog I. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Mrvica koji je jednoglasno prihvaćen, te će kao takav biti poslan 

Gradu Supetru i Općini Nerežišća na usvajanje. 

 

 

Sjednica je završila u 19:00 sati  

 

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA MRVICA 


