DJEČJI VRTIĆSOPOT
ZAGREB, Viktora Kovačića 18 c.
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:60102/1608/0120
URBROJ:25159204/162
Zagreb, 26.02.2016.

Z A P I S N I K
Sa 23. sjednice Upravnog vijeća održane dana; 25.02.2016. sa poč
etkom u 17,00 sati.
Na sjednici su nazoč
ni:
1. Ispred odgojitelja i struč
nih suradnika Dječ
jeg vrtić
a:
Odgojiteljica: VERA MARTINČ
EVIĆMIKIĆ
, predsjednica Upravnog vijeć
a
2.
3.
4.
5.

MAJA KATRIĆ,
BORIS MATOIC,
ALEN BITIĆI,
BOŽIDARKA HRVAČIĆ
,

č
lan  predstavnica osnivač
a
č
lan  predstavnik osnivač
a
č
lan  predstavnik osnivač
a
č
lan  predstavnica roditelja

ZAPISNIČAR. Dragica Laklija, tajnica
Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ.
Utvrđuje se da su temeljem č
lanka 44. Statuta ispunjeni uvjeti za pravovaljano
odluč
ivanje, jer je na sjednici nazočan dovoljan broj č
lanova Upravnog vijeć
a.
Jednoglasno se usvaja predloženi slijedeć
i:

D n e v n i r e d:
1. Izvješće o izvršenju zaključ
aka i verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeć
a,
održane dana: 29.01.2016.
2. Sporazum o prestanku Ugovora o radu radnika
3. Donošenje Odluke o objavi potreba za radnicima /1 kuhar, rad na neodređ
eno vrijeme,
1 odgojitelj defektolog , rad na određ
eno vrijeme, 1 pomoć
ni radnik za njegu, skrb i
pratnju, rad na određeno vrijeme
Ad1:
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i Zaključ
aka, te se verificira zapisnik sa 22. sjednice
Upravnog vijeća održane dana: 25.02.2015.

1.
Ad2:

Na prijedlog ravnateljice, temeljem č
lanka 20. Kolektivnog ugovora za zaposlene u
predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 07.08.2015., u predmetu Sporazuma o
preuzimanju radnika, jednoglasno se donosi Odluka o sporazumnom prestanku ugovora o
radu na neodređeno vrijeme, gsp. Novak Tomice, kuhara, na poslovima radnog mjesta:
pomoćni kuhar danom: 07.03.2016., a radi prelaska u drugi vrtić– Dječ
ji vrtićVrbik, na
radno mjesto glavnog kuhara, danom 08.03.2016.
Završeno u 17,45.
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆ
A:

_______________________
____________________________
Dragica Laklija

Vera Martinč
evićMikić

*****************************************************************

2.

