Dječji vrtićSopot
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c
Upravno vijeće
KLASA:60102/1608/0128
URBROJ:25159204/161
Zagreb, 31.03.2016.

Z A P I S N I K
Sa 24. sjednice Upravnog vijeća održane dana; 31.03.2016. sa poč
etkom u 17,00 sati.
Na sjednici su nazočni:
1. Ispred odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića:

Odgojiteljica: VERA MARTINČEVIĆMIKIĆ
, predsjednica Upravnog vijeć
a
č
lan  predstavnica osnivač
a

2. MAJA KATRIĆ,
3. BORIS MATOIC,

č
lan  predstavnik osnivač
a

4. ALEN BITIĆI,

č
lan  predstavnik osnivač
a

5. BOŽIDARKA HRVAČIĆ
,

č
lan  predstavnica roditelja

ZAPISNIČAR. Dragica Laklija, tajnica
Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ.
Utvrđuje 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:

D n e v n i r e d:
1. Izvješće o izvršenju zaključaka i verifikacija Zapisnika s prethodne 23. sjednice Upravnog
vijeća, održane dana: 25.02.2016.
2. Donošenje Odluka o izboru kandidata po objavljenim Natječajima od 26.02.  05.03.2016.
3. Opći akt: Kućni red Dječjeg vrtića Sopot – utvrđivanje prijedloga i donošenje
4. Obavijesti

Ad1:
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i Zaključaka, te se verificira Zapisnik sa 23. sjednice
Upravnog vijeća održane dana: 25.02.2015.

Ad2:
Temeljem č
lanka 43. st.1.t.6./5, Statuta Dječ
jeg vrtić
a Sopot, č
lanka /6./, 7. st. toč
ka 1/1 i 2
Pravilnika o radu Dječjeg vrtić
a Sopot , u predmetu donošenja Odluke o izboru kandidata: po
objavi u Biltenu br.: 39, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, od
26.02.2016., na prijedlog ravnateljice, donosi:
O D L U K U o izboru kandidata:
1/ 1 odgojitelj defektolog rehabilitator u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena
KATARINA TALIAN, profesor rehabilitator /VSS/, u radni odnos na određeno vrijeme zamjena,
rad u posebnoj skupini djece s teškoćama u razvoju
2/ 1 KUHAR u radni odnos na neodređeno vrijeme MARKO GEBER, KUHAR /SSS/
3/
1 POMOĆNI RADNIK ZA NEJGU, SKRB I PRATNJU određeno vrijeme – zamjena

IRINA POTNAR, u radni odnos na određeno vrijeme zamjena, rad u posebnoj skupini djece s
teškoćama u razvoju
4/ 1 SPREMAČICA u radni odnos na određeno vrijeme
MARTINA MATKOVIĆ, u radni odnos na određeno vrijeme zamjena
5/ 1 POMOĆNI RADNIK U KUHINJI
u radni odnos na određeno vrijeme do 31.08.2016., STARČEVIĆJURE /SSS/, u radni odnos na
određeno vrijeme, rad do 31.08.2016.
Izabrani, između prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete objavljene u Natječaju, u
otvorenom roku do 05.03.2016.

sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 10/97107/07 i
94/013/, Pravilnika o vrsti stručne spremne stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću /NN 133/97/, čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji /NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09,
146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14/.

Ad3:
Na temelju članka 43.st.1.točka 6. i čl.68.t.8. Statuta DV Sopot, Upravno vijeće donosi:

KUĆ
NI RED DJEČ
JEG VRTIĆ
A SOPOT
Isti se opći akt objavljuje na oglasnoj ploč
i, web.str. DV Sopot, 01.04.2016., te stupa na
snagu dana 08.04.2016.

Ad4:
U tijeku je 0 krug upisa djece /unutar vrtić
a Grada Zagreba za 01.09.2016./.

Završeno u 17,40 sati.

ZAPISNIČAR:
VIJEĆA:
_______________________
____________________________
Dragica Laklija

PREDSJEDNICA UPRAVNOG

Vera Martinč
evićMikić
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