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2. Donošenje Odluke o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje 

radnog odnosa  

Na temelju članka 26. i 35. stavak 1. točka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. i 42. Statuta, temeljem Odluke o objavi 

natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 29. listopada 2019. godine (KLASA: 003-06/19-08/15, 

URBROJ: 2170/01-54-20-19-7), na prijedlog ravnateljice Upravno vijeće Dječjeg vrtića More, na 

sjednici održanoj dana 28. studenoga 2019. godine, jednoglasno (5 glasa ZA) donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o izboru kandidata temeljem raspisanog natječaja za radno mjesto 

 

1. Sukladno objavljenom natječaju prima se u radni odnos na radno mjesto Odgojitelj – 1 

izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu DORA PRIBANIĆ (zamjena za 

Sandru Gnjatović). 

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

3.  Informacija o objavi javnog poziva za upis u obvezni program predškole Dječjeg vrtića 

More u pedagoškoj 2019./2020. godini  

 

Ravnateljica Jasna Crnčić informirala je prisutne o objavi javnog poziva za upis u obvezni 

Program predškole u pedagoškoj 2019./2020. (za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom 

predškolskog odgoja i obrazovanja). Prijave za upis djece u Program predškole zaprimat će se u 

razdoblju od 13. do 17. siječnja, od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, a utorkom 

od 9:00 do 12:00 sati i od 15:00 do 18:00 sati. Dokumentacija potrebna za upis djeteta bit će dostupna 

na mrežnim stranicama dječjeg vrtića. Roditeljski sastanak održat će se 29. siječnja 2020. godine u 

17,00 sati.  

Predstavnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Tea Mičić izvijestila je prisutne da se 

djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji 

roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i 

obrazovanje u osnovnoj školi, mogu uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u 

osnovnu školu. 

U raspravi su sudjelovali Astrid Massari, Vjekoslav Banić, Ljubica Stojanović, Tea Mičić i 

Jasna Crnčić. 

Upravno vijeće je jednoglasno (5 glasa ZA) donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Prima se na znanje Informacija o objavi javnog poziva za upis u obvezni program 

predškole Dječjeg vrtića More u pedagoškoj 2019./2020. godini. 

 


