
Dječji vrtić “En ten tini“ 

144. brigade Hrvatske vojske 8 

10 360 Sesvete 

KLASA: 601-02/19-08/11 
URBROJ: 251-607-04-19-3 
Sesvete, 26.09.2019. 

P O Z I V 

Na temelju čl. 39. st. 2. Statuta Dječjeg vrtića „En ten tini“ sazivam 21. sjednicu Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“ koja će se održati  26.09.2019. godine s početkom u 17,00 

sati u vijećnici matičnog objekta DV “En ten tini“. 

Predlažem slijedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća; 

2. Izvješće ravnateljice o radu Vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u periodu 

između dvije sjednice;   

3. Donošenje odluke o Godišnjem planu i programu Dječjeg vrtića En ten tini za 

pedagošku godinu 2019./2020.; 

4. Donošenje odluke o Kurikulumu Dječjeg vrtića En ten tini za pedagošku godinu 

2019./2020.; 

5. Donošenje odluke o isplati: 

 dara za djecu djelatnika DV En ten tini povodom Sv. Nikole u 2019. godini 

 Božićnice za djelatnike DV En ten tini u 2019. godini; 

6. Donošenje odluke o provedbi posebnih programa u pedagoškoj godini 2019./2020.: 

a. obveznog programa predškole  
b. Posebnog izvedbenog programa odgojno – obrazovnog rada „Djeca u prirodi“ 

7. Donošenje odluke o Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

imenovanju povjerljive osobe 

8. Razno. 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

Jelena Korbar, odgojitelj predškolske djece 

 

U skladu s čl. 10 st. 12 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića „En ten tini“ objavljuje:  

 

Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“ 
sa 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića En ten tini, održane 26.09.2019. godine s 

početkom u 17,00. 

Redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, prisustvom svih članova, donesene 

su sljedeće odluke:  

Ad1. 

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća. 

Ad 3. 

Upravno vijeće donosi jednoglasnu 

ODLUKU 
o donošenju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića En ten tini za pedagošku godinu 

2019./2020. 
Ad 4. 

Upravno vijeće donosi jednoglasnu 
ODLUKU  

o donošenju Kurikuluma Dječjeg vrtića En ten tini za pedagošku godinu 2019./2020. 



Ad 5. 
Upravno vijeće donosi jednoglasnu  

ODLUKU  
o isplati: 

 dara za djecu djelatnika DV En ten tini povodom Sv. Nikole u 2019. godini 

 Božićnice za djelatnike DV En ten tini u 2019. godini; 

Ad 6. 
Upravno vijeće donosi jednoglasnu  

ODLUKU 
o provedbi posebnih programa u pedagoškoj godini 2019./2020.: 

 obveznog programa predškole  

 Posebnog izvedbenog programa odgojno – obrazovnog rada „Djeca u prirodi“ 

Ad 7.  
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o donošenju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju 

povjerljive osobe te o imenovanju M. S. povjerljivom osobom te A. J. njezinom zamjenom. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

Jelena Korbar, odgojitelj predškolske djece 


