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I Z V A D A K  I Z  Z A P I S N I K A 

 

s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek 

održane  16. travnja 2018. godine u 12,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7 

 

 

 

Nazočni: 

1. Aleksandar Mihajlović, prof., predsjednik 

2. Marina Vukorepa, univ.spec.oec., član 

3. Katica Pecnik, prof., član 

4. Ana Hrstić, mag.iur., član 

5. Sanela Mihalj, mag.oec., član 

6. Mirela Svirać, mag.paed. 

 

 

Ostali nazočni: 

 

1. ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

       Zapisnik vodi Ivana Prakatur.  

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio sve nazočne te predložio  sljedeći dnevni red:  

 

 1.  Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća  

 2.  Usvajanje Plana upisa za 2018./2019. pedagošku godinu 

      Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

 3. Javna objava za upis djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019. na području 

grada Osijeka i općine Čepin 

Izvjestitelj: ravnateljica Marija Štambuk Čabaj, prof. 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1.  Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio  sve nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na 

zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća koje su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. Primjedbi na 

zapisnik nije bilo  te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli 

 

O d l u k u 

 

Usvaja se zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Ad. 2. Ravnateljica Štambuk Čabaj je ukratko izložila Plan upisa za sljedeću pedagošku godinu. Prijedlog 

Plana upisa je dostavljen članovima Upravnog vijeća uz poziv za današnju sjednicu. Imamo 790 slobodnih 

mjesta. Praksa dokazuje da, u pravilu, koliko djece ode toliko dođe nove, rekla je ravnateljica. U podcentru 

Latica i Jelenko planiramo otvoriti 2 jasličke skupine i jednu u podcentru Jaglenac.  

Sve to planiramo realizirati sa postojećim kadrom, rekla je ravnateljica. Nakon završenog postupka upisa 

uputit ćemo zahtjev prema Osnivaču za prijem novih djelatnika, sve prema potrebama Ustanove.  
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Nakon  rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli 

O d l u k u 

Usvaja se Plan upisa  za 2018./2019. pedagošku godinu. Plan Upisa će se dostaviti Gradonačelniku na 

suglasnost. 

 Ad.3. Prijedlog teksta Obavijesti o upisu djece u program odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 

2018./2019. na području grada Osijeka i općine Čepin je dostavljen članovima Upravnog vijeća uz poziv za 

sjednicu. Ravnateljica je ukratko izložila sadržaj poziva.  Tekst obavijesti je u nekim dijelovima izmijenjen u 

odnosu na tekst iz prethodne godine, rekla je ravnateljica, s ciljem da postupak upisa bude roditeljima što 

jednostavniji.  Obavijest je obavljena na našoj web stranici www.vrticiosijek.hr te na oglasnim pločama svih 

podcentara u sastavu Dječjeg vrtića Osijek.  

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća su, jednoglasno, donijeli  

O d l u k u 

Objavljuje se Obavijest o upisu djece u program odgoja i obrazovanja u pedagošku godinu 2018./2019. na 

području grada Osijeka i općine Čepin. 

 

   Dovršeno u 13,15 sati.                                                              

   Zapisničar                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća 

 

     Ivana Prakatur                                                                      Aleksandar Mihajlović, prof. 

 

 

 

    KLASA: 601-02/18-08/05 

    URBROJ: 2158/87-05-18-04 
 

 

 

 
 

 

http://www.vrticiosijek.hr/

