
DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN 

ZAGREB, Španovićeva 18 

 

KLASA:601-02/21-05/05  

URBROJ: 251-586-04-21-01 

Zagreb, 26.04.2021. 

 

POZIV 

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA 
 

Pozvani ste na 47. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Petar Pan, koja će se održati 

dana 30.04.2021. godine u Dječjem vrtiću Petar Pan, Zagreb, Španovićeva 18, s 

početkom  u 17:00  sati sa sljedećim: 

 

DNEVNIM REDOM 
 

1) Verifikacija zapisnika 43. sjednice Upravnog vijeća održane 29.01.2021., 44. 

telefonske sjednice održane 11.02.2021., 45. telefonske sjednice 01.03.2021. i 46. 

telefonske sjednice održane 22.04.2021.  

2) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za upis djece za ped. god. 2021./2022. 

(zbog promjene člana) 

3) Donošenje odluke o Planu upisa djece  rane i predškolske dobi u programe 

predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. 

4) Donošenje odluke o ponudi i  provedbi posebnih ( integriranih i kraćih programa) 

za pedagošku godinu 2021./2022. 

5) Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

imenovanju povjerljive osobe (razmatranje i usvajanje).  

6) Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Dječjeg vrtića Petar Pan u skladu s izmjenama 

i dopunama od 9.mj 2020. 

7) Razmatranje i odlučivanje o ponudama- opremanje kuhinje na PO Kuniščak. 

8) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

odgojitelj/ica- jedan (1) izvršitelj na određeno,  puno radno vrijeme- zamjena za 

A.M.B.  

9) Donošenje odluke o sporazumnom raskidu radnog odnosa s LJ.S. 

10) Donošenje odluke o sporazumnom raskidu radnog odnosa s I.Đ. 

11) Donošenje odluke o sporazumnom raskidu radnog odnosa s A.O. 

12) Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica - 2 izvršitelja 

na neodređeno, puno radno vrijeme (od 01.09.2021.)- upražnjena mjesta Lj. S. i 

I.Đ. 

13) Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto tajnik/ica - 1 izvršitelj na 

neodređeno, puno radno vrijeme- upražnjeno mjesto A.O. 

14) Ukidanje provedbe cjelodnevnog programa engleskog jezika u grupi Rakuni i 

ukidanje stimulacije za K.B. od 01.04.2021. (zbog odsutnosti) 



15) Ukidanje stimulacije cjelodnevnog programa engleskog jezika u grupi Patkice za 

L.L. od 1.4. zbog odsutnosti (zbog odsutnosti) i ukidanje programa od 01.05.2021. 

16) Razno  

 

Predsjednik Upravnog vijeća:                              

 

                      Alen Ptičar  

 

 

 

 


