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Z A P I S N I K 

sa 8. redovne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, 

održane dana 14. svibnja 2021. godine s rokom odgovora do 12,00 sati. 

Dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je elektroničkim putem 12. svibnja 2021. 
godine. 

Članovima Upravnog vijeća je upućen pisani poziv za elektronsku sjednicu Upravnog 
vijeća na njihove e-mail adrese. 

U radu elektronske sjednice sudjelovali su: članovi Upravnog vijeća Silvan Juran, Daniel 
Stanić, Dean Močinić i Ivana Benčić, ravnateljica Kristina Čule i pročelnica JUO Općine 
Pićan Martina Bilić kao zapisničar. Opravdano odsutna je bila članica Upravnog vijeća 
Alison Švić Stanišljević. 

Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić. 

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže sljedeći dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika sa 7.redovne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Lišnjak“ Pićan 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji 
vrtić „Lišnjak“ 
3. Donošenje Odluke o raspisivanju upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku 
godinu 2021./2022. 
4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa u pedagošku godinu 
2021./2022. 

 
AD 1. Verifikacija zapisnika sa 7.redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

Za prvu točku dnevnog reda rasprave nije bilo. 

Jednoglasno je sa 4 glasa „ZA“ usvojen Zapisnik sa 7. redovne sjednice Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 
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AD 2. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece 
u Dječji vrtić „Lišnjak“ 

Za drugu točku dnevnog reda rasprave nije bilo. 

Jednoglasno je sa 4 glasa „ZA“ usvojena Odluka o usvajanju Pravilnika o mjerilima i 
postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“. 

AD 3. Donošenje Odluke o raspisivanju upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ za 
pedagošku godinu 2021./2022. 

Za treću točku dnevnog reda rasprave nije bilo. 

Jednoglasno je sa 4 glasa „ZA“ usvojena Odluka o raspisivanju upisa djece u Dječji vrtić 
„Lišnjak“ za pedagošku godinu 2021./2022. 

AD. 4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa u 
pedagošku godinu 2021./2022. 

Za četvrtu točku dnevnog reda rasprave nije bilo. 

Jednoglasno je sa 4 glasa „ZA“ usvojena Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
upisa u pedagošku godinu 2021./2022. 

 

8. redovna (elektronska) sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan završila 
je u 12,00 sati.  

 

         Zapisničar      Predsjednik Upravnog vijeća 

       Martina Bilić         Daniel Stanić 


