
DJEČJI VRTIĆ «SUNČANA» 
Zagreb, Dječji trg 2 
31.8.2021. 

ZAKLJUČCI SA 31. SJEDNICE 
UPRAVNOG VIJEĆA DV «SUNČANA» 

održane 31.8.2021. 
DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća od 15.7.2021. 
2. Informacije ravnatelja 
3. Donošenje Godišnjeg izvješća DV Sunčana za ped.g.2020./2021. i Privremenog 

godišnjeg plana rada za rujan 2021. 
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radna mjesta 

spremačica na određeno puno radno vrijeme–(3 izvršitelja m/ž) do 31.8.2022. 
-1 izvršitelj zamjena za Stanec Martinu 
-2 izvršitelja povećani opseg posla na područnom objektu Vrbani 

odgojitelj na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja (m/ž) do 31.8.2022./ 
- provođenje programa predškole  
- rad sa djetetom sa TUR 

odgojitelj na određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, do povratka Đerek Ankice 
pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 2 izvršitelja (m/ž) 

5. Donošenje odluke o cijeni zakupa prostora DV Sunčana  
6.  Donošenje odluke o provođenju tečajeva u DV Sunčana 
7. Donošenje odluke o provođenju posebnih cjelodnevnih, poludnevnih i kraćih  
 programa za ped.g.2021./2022.  
8. Donošenje odluke o raspolaganju vlastitim prihodima 

 
Ad 1/Odluka: Verificira se zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća od 15.7.2021. 
Ad 3/Odluka: Donosi se Godišnje izvješće DV Sunčana za ped.g.2020./2021. i Privremeni 
godišnji plan rada za rujan 2021. 
Ad 4/Odluka: Raspisuje se natječaj za RM  

-spremačica na određeno puno radno vrijeme–(3 izvršitelja m/ž) do 31.8.2022. 
-1 izvršitelj zamjena za Stanec Martinu 
-2 izvršitelja povećani opseg posla na područnom objektu Vrbani 

-odgojitelj na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja (m/ž) do 31.8.2022./ 
- provođenje programa predškole  
- rad sa djetetom sa TUR 

- na određeno radno vrijeme-1 izvršitelj, do povratka Đerek Ankice 
-pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju – 3 izvršitelja (m/ž) 

Ad 5/Odluka: Donosi se odluka o cijeni zakupa prostora DV Sunčana na način predviđen 
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2021. 
Ad 6/ Odluka: U DV Sunčana u ped.g.2021./2022. provodit će se  

Tečajevi za djecu: 
1. Udruga „Spika“ za promicanje učenja stranih jezika 
2. Sportsko društvo „Olympic“ 
3. DŠR Mali sportaši 
4. DSR Sport za sve-Špansko Zagreb 
Tečajevi za odrasle 
1. DSR Aktivno Špansko 
2. Centar za rekreaciju Zagreb 

Voditelji tečajeva obavezni su priložiti Covid potvrde 



Ad 7/Odluka: U ped.g.2021./2022. u DV Sunčana provodit će se  
1. Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika u 1 odgojno-

obrazovnoj skupini, cijena za roditelje je 400,00 kn 
2. Posebni kraći program ranog učenja engleskog jezika u 3 odgojne skupine 

dva puta tjedno po 30 min, cijena za roditelje 100,00 kn 
dva puta tjedno po 45 min, cijena za roditelje 150,00 kn 

3. Posebni cjelodnevni program rada prema koncepciji Marije Montessori u 1 odgojno-
obrazovnoj skupini, cijena za roditelje 400,00 kn 

4. Posebni cjelodnevni program vjerskog odgoja u 1 odgojnoj skupini-besplatan 
program 

Ad 8/ Odluka: Vlastiti prihodi biti će utrošeni na način predviđen Programom javnih potreba 
u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 
2021. 
 

 
 

Predsjednica Upravnog vijeća 
Odak Markić Klaudija 


