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Upravno vijeće, 28. rujna 2018.

Članovima Upravnog vijeća

PREDMET: Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća d.v. „Biograd“ Biograd na Moru,
28. 9.2018. u 14 sati
-

Dostavlja se putem elektronske pošte sa radnim materijalom

Nakon Verifikacije zapisnika sa 10 . Sjednice, predlaže se
DNEVNI RED:
1. Godišnje plan i program rada sa kurikulumom za pedagošku godinu 2018/19
2. Natječaj za 2 odgojitelja ( stručno osposobljavanje –rad bez zasnivanja radnog
odnosa )
Predsjednica Upravnog vijeća
Dostavlja se:
1. Oglasna ploča ,
2. Mrežna stranica www.dv-biograd.hr
3. Članovima putem elektronske pošte
4. Pismohrana

ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 28.9.2018
( skraćena verzija )
Zapisnik se vodi u rukopisu Knjiga zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća d.v. Biograd na
stranici 171. i u proširenom obliku KLASA: 601-05/18-01/24, URBOJ: 2198/16-10-04-18-2

Putem elektronske pošte , članovima je dostavljen je Godišnji plan i program rada radu d.v.
„ Biograd“ Biograd na Moru za ped. godinu 2018/19, sa Kurikulumom

Realizacija dnevnog reda
Ad 1. Godišnji plan i program rada za 2018/19 , jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2. Prihvaća se raspisivanje natječaja za dva odgojitelja ( stručno osposobljavanje putem
mjera Zavoda za zapošljavanje )do kraja 2018. Godine.

Dostavlja se:
1.Pismohrana
Upravno vijeće, 28. rujna 2018.
Predsjednica Upravnog vijeća

KLASA: 601-05/18-01/24
UR.broj: 2198/16-10-04-18/2
Upravno vijeće, 28. rujna 2018.

Na 11. Sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića „ Biograd“ Biograd na Moru ,28. rujna2018
donesena je

ODLUKA

O prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića „ Biograd“Biograd na Moru za
2018/19 godinu

Predsjednica Upravnog vijeća

KLASA: 601-05/18-01/24
UR.broj: 2198/16-10-04-18/3
Upravno vijeće, 28 rujan 2018.

Na 11. Sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića „ Biograd“ Biograd na Moru ,28. rujna2018
donesena je
ODLUKA
O raspisivanju natječaja za 1odgojitelja –stručno osposobljavanje ( rad bez zasnivanja radnog
odnosa )
Tekst natječaja:
NATJEČAJ
za 1 ODGOJITELJA/ICA puno radno vrijeme – pripravnički staž / bez zasnivanja
radnog odnosa/
Putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu ( u originalu ili ovjerenoj kopiji) :
-dokaz o završenom školovanju za radno mjesto odgojitelja pripravnika
- životopis,
- domovnica
- uvjerenje da se protiv osobe ne vode postupci propisani čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) (ne stariji od 6 mjeseci)
Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana ( od 26.10.3.11.2018.)
objave natječaja na adresu:
DJEČJI VRTIĆ „BIOGRAD“ Biograd na Moru s naznakom „ Za natječaj pripravnikodgojitelj“.
Upravno vijeće zadržava pravo mogućnosti poništavanja natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o
rezultatima izbora u zakonskom roku.
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA. 601-05/18-01/24
Urbroj: 2198/16-10-04-18-4

