Dječji vrtić Sopot Zagreb
Viktora Kovačića 18 c.
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 60102/1508/012217
URBROJ: 251592/15022
U Zagrebu, 22. 09. 2015.

Z a p i s n i k
sa 
17
. sjednice Upravnog vijeća održane dana: 
22.09.2015.
Na sjednici su nazočni:
1. /ispred odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića/
 odgojiteljica: VERA MARTINČEVIĆ MIKIĆ, predsjednica Upravnog vijeća
2.
DOMAGOJ BILIĆ,
član  predstavnik osnivača
3.
BOŽIDARKA HRVAČIĆ,
član  predstavnica roditelja
4.
SONJA LOVRJENTJEV,
član  predstavnica osnivača
Odsutan:BORIS MATOIC,
član  predstavnik osnivača
Zapisničar:

DRAGICA LAKLIJA – tajnica

Konstatira se da su temeljem članka 44. Statuta ispunjeni uvjeti za pravovaljano
odlučivanje, jer je na sjednici nazočan dovoljan broj članova upravnog vijeća.
Jednoglasno se usvaja predloženi slijedeći:
DNEVNI

R E D:

1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. 08. 2015.
Izvjestitelj: ravnateljica
2. Natječaj za IMENOVANJE RAVNATELJA
/Radnje i postupci temeljem čl. 
50.
i 52. Statuta DV Sopot/.
Ad1:
1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. 08. 2015.
Ad2:

Slijedom Odluke Upravnog vijeća sa 16. Sjednice održane dana 31. 08. 2015.
objavljen je Natječaj za imenovanje ravnatelja dana 04. 09. 2015. u dnevniku
Večernji list.

Predsjednica Upravnog vijeća prije otvaranja prijava pročitala je tekst
članaka: 50. do 53. Statuta Dječjeg vrtića Sopot.
Predsjednica čita tekst objavljenog Natječaja u dnevniku Večernji list od
04.09.2015.
Konstatira se da je u otvorenom roku do 18. 09. 2015. zaprimljene je 1 /jedna/
prijava. kandidata pod br
.: KLASA: 11201/1501/43 URBROJ: 15150111 od
17.09.2015

MIRELA MARJANAC,magistra predškolskog odgoja VSS,
rođena:05.12.1969. 05 sa stanom u, Zagrebu, Jaruščica 9b
Pristupa se otvaranju prijava uz priloge :







dokaz o stručnoj spremi: Diploma VSS uz Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje RH KLASA:UP/I60206/1501/0223
URBROJ: 3550301/19150003 od 24.02.2015.
dokaz o položenom stručnom ispitu od 03.05.1993.
dokaz o radnom iskustvu elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji HZZO: KLASA:03404/1503/6 URBROJ: 3412505/81598645 od
15.09.2015.
potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena
za kaznena dijela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
1. Potvrda Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Novi zagreb,
KLASA:55001/1502/339 URBROJ:53411302/31152 od 04.09.2015.
2. Uvjerenje Ministarstva pravosuđa uprave iza organizaciju pravosuđa RH
KLASA:03404/1506/425 URBROJ:514030101021502 od 04. 09. 2015.
3. Uvjerenje Ministarstva pravosuđa RH, Uprave za kazneno pravo i probaciju Odjela za
kaznenu evidenciju KLASA:74002/1503/61022 URBROJ 514050102011502 od
08.09.2015.
4. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv im. osobe Općinskog suda u Zagrebu
posl.broj: 61/15 3639/15 od 16.09.2015.
5. Uvjerenje Odjela za prekršajne evidencije Uprave za kazneno pravo i probaciju
Ministarstva pravosuđa RH, KLASA: 74004/1502/46854 URBROJ:
514.05.0102021502 od 04.09.2015.
6. Uvjerenje Prekršajnog suda u Zagrebu RH, Posl.broj: 49Su7/2015522 od 07. 09. 2015.
7. Potvrda Općinskog građanskog suda u Zagrebu /Ured predsjednika suda/ RH br.:9
Su5/2015od 08.09.2015.
 domovnica
 životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan.

Predsjednica Upravnog vijeća, Vera Martinčević Mikić pročitala je prijavu
kandidata Mirele Marjanac, mag.paed., sa svim priloženim dokumentim u
izvorniku odnosno ovjerenoj preslici, uz konstataciju da kandidat ispunjava
uvjete prijave na Natječaj za imenovanje ravnatelja od 04.09.2015.

Sa prijavljenim kandidatom gđ. Mirelom Marjanac,mag.paed. obavljen je
razgovor u smislu detaljnijeg obrazloženja podnijete prijave.
Z a k lj u č a k:
/Uz Prijedlog Odluke za imenovanje ravnatelja/
Poslovodnim i stručnim tj. pedagoškim kompetencijama kandidata Mirele
Marjanac, uvjereni smo da budućim planiranim aktivnostima i strateškim
vođenjem, DV Sopot razvijat će i dalje svoju posebnost i prepoznatljivost ranog
i predškolskog odgoja, utemeljenu na Nacionalnom kurikulumu za rani i
predškolski odgoj i obrazovanje.
Temeljem članka 52. Statuta UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA
SOPOT od 12.12.2013., po obavljenom razgovoru sa kandidatom,
jednoglasno donosi :

ODLUKU
Utvrđuje se prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Sopot
gđ. MIRELA MARJANAC,mag.paed.
u slijedećem četverogodišnjem razdoblju od 12. 12. 2015. do 11. 12. 2019.g.
Obrazloženje;
Gđa. MIRELA MARJANAC, mag.paed. ravnateljica je u ovom vrtiću od 10.12.2007.g.
/zadnje Rješenje o imenovanju od 11. 12. 2011. na četiri godine  Gradske skupštine Grada
Zagreba : KLASA:UP/I02105/1101/18 URBROJ:2510106111 od 25. 10. 2011./
U protekle 4 godine koristila je vještine pozitivnog vođenja te je bila usmjerena na razvoj
kompetencija kroz cjeloživotno obrazovanje i cjeloživotno učenje.
Stečenim kompetencijama poticala je kvalitetu predškolskog odgoja, promicala sposobnost
svakog pojedinca te poticajnim okruženjem unapređivala odgojno obrazovni proces.
Unutar postojećih kapaciteta vrtića postojeće izvedbene i posebne programe proširila je sa
Programom za djecu sniženih intelektualnih sposobnosti i sa Alternativnim programom
prema Montessori pedagoškoj koncepciji za djecu od 0 – 3 god.
U suradnji s AZOO u DV Sopot od 2015. Održava se polaganje stručnih ispita za
pripravnike edukacijske rehabilitatore.
U skladu sa razvojnim potrebama djeteta podržava individualni pristup, a provođenjem
individualiziranih programa inkluzivno obrazovanje.

Zapisničar:

PREDSJEDNICA

URPAVNOG

VIJEĆA

Dragica Laklija
Vera Martinčević Mikić

