DJEČJI VRTIĆ
„ZLATNA LUČICA“
SUKOŠAN
KLASA:601-05/17-01/1
URBROJ: 2198/03-3/2-17-2

ZAPISNIK SA 8.SJEDNICE
Nazočni članovi: Lucija Gašparović, Božidar Dijan, Tonči Grdović, Mirjana Veleslavić Nadinić, Milan
Ročak
Ostali nazočni: Milica Ćoso
Sjednicu je vodila predsjednica Upravnog vijeća Mirjana Veleslavić Nadinić.

DNEVNI RED

1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA PROŠLE SJEDNICE
2. RJEŠAVANJE ZAMOLBI PO OBJAVLJENOM NATJEČAJU (stručno osposobljavanje)
3. IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O RADU I PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU
UZ ZAKLJUČAK O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
4. OBJAVA NATJEČAJA ( dva odgojitelja/ice, spremač/ica )
5. RAZNO
AD/1 Zapisnik sa prethodne sjednice je pročitan i jednoglasno prihvaćen.
AD/2 Predsjednica Vijeća je pojasnila da je objavljen natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa.
Ravnateljica je predala samo jednu pristiglu zamolbu. Zamolbu je poslala Martina Dijan, prvostupnica
predškolskog odgoja. Utvrđeno je da je dokumentacija potpuna,zamolba potpisana.
Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se Martina Dijan, prvostupnica predškolskog odgoja prima
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa po mjerama HZZ-oa.
AD/3 Ravnateljica je obavijestila članove vijeća da smo od osnivača dobili Zaključak o prethodnoj
suglasnosti na dopune i izmjene Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu koji je stupio
na snagu danom donošenja 07.12.2016.god. Na temelju navedenoga Upravno vijeće donosi odluku :
- o stupanju na snagu Pravilnika o radu,
- o stupanju na snagu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu,

AD/4 Predsjednica vijeća obavijestila je članove da dvjema odgojiteljicama i spremačici krajem
mjeseca ističe ugovor o radu i da je potrebno objavljivanje natječaja za ista radna mjesta, i to:

-

Odgojiteljica predškolske djece na puno radno vrijeme, na određeno do
30.06.2017.god.

-

Odgojiteljica predškolske djece na ne puno radno vrijeme, na određeno
do 30.06.2017.god. na 15 sati tjedno,
Spremačica na ne određeno, puno radno vrijeme

Jednoglasno je donesena odluka o objavi natječaja.

AD/4 Pod ovom točkom nije raspravljano.

Sjednica je završila u 12:30h.
Sukošan, 04.01.2017.god.
Predsjednice Upravnog vijeća
Mirjana Veleslavić Nadinić

