
Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje 
Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje 
tel. 049/492687 
e-mail: cvrkutic@h-1.hr 
 
 
 

Zapisnik 
s 9. sjednice Upravnog vijeća održane 18. veljače 2020. godine u prostorijama dječjeg vrtića 

„Cvrkutić“, Stubička cesta 43, Oroslavje s početkom u 18:30 sati. 
 
 Nazočni:  
1. Katarina Grgec – predsjednica Upravnog vijeća 
2. Mario Cukovečki 
3. Darko Krušelj 
 
 
Ostali nazočni: 
Silvija Čičko – ravnatelj 
 
Nenazočni članovi: 
1. Mario Prepelić 
2. Jelena Bratković 
 
 
Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje zamolbi pristiglih na Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Dječjeg vrtića  Cvrkutić 
i donošenje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
3. Razno 
 
 
 
Ad.1. 
Predsjednica Upravnog vijeća pozdravila je sve nazočne članove i otvorila sjednicu 
prihvaćanjem dnevnog reda i prve točke odnosno prihvaćanjem zapisnika sa 8. sjednice 
Upravnog vijeća. 
 
Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća. 
 
Ad.2.  
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Upravno vijeće raspisalo je  natječaj za ravnatelja dječjeg vrtića, jedan izvršitelj na mandat od 
četiri godine, puno radno vrijeme.  
Na adresu Dječjeg vrtića Cvrkutić pristigla je jedna prijava. Pristigla prijava je prijava sadašnje 
ravnateljice Silvije Čičko iz Oroslavja. Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je prijavu te su 
članovi Upravnog vijeća pregledali pristigli dokumentaciju i utvrdili da je ista u skladu s 
raspisanim natječajem te je zaključeno da udovoljava svim propisanim uvjetima te je utvrđeno 
da budući da se radi samo o jednoj prijavi da se ista odmah pročita i odradi razgovor. Članovi 
vijeća pročitali su sve dokumente i obavili razgovor s kandidatkinjom Silvijom Čičko. 
Ravnateljica Silvija Čičko napustila je sobu te se je pristupilo javnom glasanju. Svi prisutni 
članovi Upravnog vijeća jednoglasno su odlučili da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ 
predloži Silvija Čičko.  
 
Zaključak 
 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijavu te donijeli Prijedlog da se za 
ravnateljicu Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ imenuje Silvija Čičko iz Oroslavja koja 
udovoljava svim uvjetima natječaja. Prijedlog će biti poslan članovima Gradskog vijeća 
Grada Oroslavja na usvajanje.  
 
 
Ad.3. 
Pod točkom Razno ravnateljica je članove Upravnog vijeća upoznala s napredovanjem radova 
dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića.  
 
Sastanak završen u 19:35 
 
 
Zapisničar                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
 
 
Katarina Grgec, prof.                                                                    Katarina Grgec, prof. 
 
 
 


