
DJEČJI VRTIĆ „CICIBAN“ 

OTOČAC 

KLASA: 601-02/22-09/07 

URBROJ: 2125-2-8-01-22-1 

 

Otočac, 18.02.2022. 

 

Na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

 

S A Z I V A M 

 

        7. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac. Sjednica će se održati dana 

23.02.2022. godine u Dječjem vrtiću „Ciciban“ Otočac, na adresi Ivane Brlić Mažuranić 3, 

Otočac. S početkom u 16.00 sati. 

 

         Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 6.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

2. Razmatranje i prihvaćanje kratkog izvješća za ostvarivanje plana i programa rada 

Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku 2020/21. godinu. 

3. Razmatranje  i prihvaćanje financijskog izvješća za 2021. godinu Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ciciban“ 

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić 

„Ciciban“ u pedagoškoj 2022./23. 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić „Ciciban“ u pedagoškoj 2022./23. 

7. Razmatranje i donošenje Kućnog reda Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

8. Razno 

   

 

S poštovanjem, 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

                                                                                                              Lidija Sušić 

 

 

 



ZAPISNIK 

Sa 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ciciban” Otočac održane dana 23.02.2022. 

godine. Sjednica je započela u 16.00 sati. 

Sjednici su nazočni predstavnici Upravnog vijeća ispred osnivača i to: Kristina Plavčić, 

Anamari Marković, Anamarija Jurković, predstavnik ustanove Lidija Sušić te predstavnik 

roditelja Ivana Jergović.  

Zapisnik piše Josipa Dujmović. 

Sjednici je nazočna ravnateljica Josipa Marković. 

Sjednicom predsjedava predsjednica Upravnog vijeća Lidija Sušić te predlaže sljedeći  

 

D N E V N I       R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 6.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac 

2. Razmatranje i prihvaćanje kratkog izvješća za ostvarivanje plana i programa rada 

Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku 2020/21. godinu. 

3. Razmatranje i prihvaćanje financijskog izvješća za 2021. godinu Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ciciban“ 

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić 

„Ciciban“ u pedagoškoj 2022./23. 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić „Ciciban“ u pedagoškoj 2022./23. 

7. Razmatranje i donošenje Kućnog reda Dječjeg vrtića „Ciciban“ 

8. Razno 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. 

Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća DV “Ciciban” jednoglasno je prihvaćen. 

 

TOČKA 2. 

Razmatranje i prihvaćanje kratkog izvješća za ostvarivanje plana i programa rada 

Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku 2020/21. godinu. 



Kratkog izvješće za ostvarivanje plana i programa rada Dječjeg vrtića „Ciciban“ za 

pedagošku 2020/21. godinu jednoglasno usvojeno. 

TOČKA 3. 

Razmatranje i prihvaćanje financijskog izvješća za 2021. godinu Dječjeg vrtića 

„Ciciban“ 

Financijsko izvješće za 2021. godinu Dječjeg vrtića„Ciciban“ jednoglasno prihvaćeno. 

TOČKA 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ciciban“. 

Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i 

ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Ciciban“ jednoglasno 

usvojena. 

TOČKA 5. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić 

„Ciciban“ u pedagoškoj 2022./23. 

Odluka o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić„Ciciban“ u pedagoškoj 2022./23. jednoglasno 

usvojena. 

TOČKA 6. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 

djece u Dječji vrtić „Ciciban“ u pedagoškoj 2022./23. 

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Ciciban“ u pedagoškoj 

2022./23. jednoglasno usvojena. 

TOČKA 7. 

Razmatranje i donošenje Kućnog reda Dječjeg vrtića „Ciciban“. 

Kućni reda Dječjeg vrtića „Ciciban“ jednoglasno usvojen. 

TOČKA 8. 

Razno. 

Ravnateljica izvještava da je Financijski plan za 2022. g. vrtića usvojen od strane Osnivača, te 

objavljen u Službenom vjesniku Grada. 

Status Vrtića također je usvojen i proveden kroz Trgovači sud. 

Dana 31.12.2021. g. Vrtić je dobio riješenje prosvjetne inspekcije da se uskladi broj djece sa 

pedagoškim standardom do 31.08.2022. g.  



U tijeku su pripreme za proslavu pedeset godina Vrtića, datum održavanja je 03.06.2022. g. i 

tada će se napraviti milenijska fotografija istog. 

 

 

Sjednica završava u 17.00  sati. 

 

KLASA: 601-02/21-09/06 

URBROJ: 2125/02-08-03-21-2    

 

Zapisničar:     Predsjednica Upravnog vijeća: 

Josipa Dujmović    Lidija Sušić 

 

 

 


