DJEdI \T,TIC DUGO SELO
PERIVOJ I.B.MAZURANIC 2
DUGO SELO
Klasa:601-05/18-01/6

Urbroj :238/07-68-01- 18/2
Datum:12.06.20I8.

I Z V OD
iz zapisnika l6.sjednice Upravnog vijeda djeijeg vrtida ,,Dugo Selo",
odriane dana 12.06.2018. godine u prostorijama predlkolske ustanove s poietkom u 14:00 sati

NAZO.NI

-gila.Vedrana Dragidevi6 Borovec, g. Bruno Santek , gtla Sandra
Frljak, g.Davor Novakovi6, g.Pavo Jakovljevi6 , gda lvana
Budimdi6, gila.lvana Brekalo -dlanovi UV-a
-g.Nenad Panian-gradonadelnik grada Dugo Selo
-gtla.ViSnja Kledar-sindikalni povjerenik Vrtiia
-gila.DraZenka Sesan, ravnateljica vrti6a

NENAZOdNI

-g. Veljko Bertak

ZAPISNI.AR

- gda.Marijana Bogdan-Pavek, tajnik

-

prodelnik upr. Odiela za druStvene djelatnosti

Sjednicu otvara predsjednica Upravnog vije6a gtla. Vedrana Dragidevi6 Borovec, uwrtluje kvorum i
predlaZe za raspravu i razmatranje sljede6i:

DNEVNI RED:

l.Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeda od 15.05.2018.godine
2.Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naiinu rada
D.V. ,,Dugo Selo'r
Predlagatelj: gda. DraZenka Sesan, ravnateljica Vrtita
3.lzmjene i dopune Plana upisa za 2O18/2019. god.
Predlagatelj: gda. Draienka Sesan, rdvnateljica yrtita
4,I izmjene Plana financiranja za 2018. godinu
Predlagatelj: gda. DraZenka Sesan, rattnateljica Vrtita
5.Odabir kandidata za radno mjesto logopeda na neodretleno vrijeme
Predlagatelj: gda. Draienka Sesan, ravnateljica Vrtita
6.Odluka o raspisivanju natjeiaja za radno mjesto odgojitelja na neodredeno
puno radno vrijeme uz probni rok - 2 izvr5itelja
Predlagatelj: gda. DraZenka Sesan, ravnateljica Vrtita
7. Odluka o raspisivanju natjetaja za radno mjesto spremaiice na neodredeno
puno radno vrijeme,- I izvrlitelj uz probni rok
?redlagalelj. gda. Draienka Sesan, rattnateljica Vrtita
S.Odluka o raspisivanju natjeiaja za radno mjesto kuharice na neodredeno puno radno vrijeme,
uz probni rok
Predlagatelj: gda. DraZenka Sesan, ravnatefica Vrtita
9.Odluka o raspisivanju natjeiaja za radno mjesto spremaiice na odredeno vrijeme' zamjena za
bolovanje

1,

l0.Pitanja i prijedlozi
Ad.l.Verificiran zapisnik sa l5.sjednice Upravnog vijeia od 15.05.2018. godine.
Ad.2. Utvrden prijedlog Dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nadinu rada djedjeg vrtida Dugo
Selo, kojim se uvodi novo radno mjesto,,pomagad u odgojno-obrazovnom procesu."
Ad.3.Upravno vije6e donijelo I Izmjene i dopune Plana upisa za pedagolku godinu 201/2019., koj im
se planira dodatan upis za 55-ero djece.
Ad.4,Upravno vije6e donijelo I Izmjene i dopune Plana financiranja za 2018. godinu.
Ad.5,Odlukom Upravnog vije6a za radno mjesto logopeda na neodredeno puno radno vrijeme
izabrana gdica Ljiljana Mlinari6, magistra logopedije, koja zapodinje s radom podetkom nove
pedagoike godine.
Ad.6.Odlukom Upravnog vije6a, raspisuje se natjedaj za radno mjesto odgojitelja/ice ne neodredeno
puno radno vrijeme za2 iz.vrlitel1a, zbog odlaska 2 odgojitelja u mirovinu.
Natjedaj se objavljuje na sluZbenim web stranicama Vrti6a i Hrvatskog zavoda za zapoSljavanje te na
oglasnim plodama Vrtida i otvoren je 8 dana od dana objave.
Ad.T.Odlukom Upravnog vije6a raspisuje se natjedaj za radno mjesto spremada/ice na neodredeno
puno radno vrijeme, uz probni rok od mjesec dana, na upraZnjeno radno mjesto nastalo odlaskom
radnice.
Natjedaj se objavljuje na sluZbenim web stranicama Vrtida i hrvatskog zavoda za zapo5ljavanje te na
oglasnim plodama Vrti6a i otvoren je 8 dana od dana objave.

Ad,S.Odlukom Upravnog vije6a, raspisuje se natjedaj za radno mjesto kuhara/ice na neodredeno puno
radno vrijeme uz probni rok od dva mjeseca.
Natjedaj se objavljuje na sluZbenim web stranicama Vrti6a i Hrvatskog zavoda za zapoiljavanje te na
oglasnim plodama Vrti6a i otvoren je 8 dana od dana objave.
Ad.9.Odlukom Upravnog vije6a raspisuje se natjedaj za radno mjesto spremada/ice na odretleno puno
radno vrijeme-zamjena za bolovanje.
Natjedaj se objavljuje na sluZbenim web stranicama Vrti6a i Hrvatskog zavoda za zapoSljavanje te na
oglasnim plodama Vrtiia i oworen je 8 dana od dana objave.
Ad.10. Za sluibenika za zaititu osobnih podataka imenovana gda. Marijana Bogdan-Pavek, upr.prav.
na radnom mjestu tajnika vrti6a.
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