REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 601-05/16-01/11
UR.broj:2198/16-10-04/1
Upravno vijeće
Biograd 1.6.2016.

Članovima Upravnog vijeća
Drina Bešenić, Ivan Čupić, Ana Poljak Jeličić, Svjetlana Gulan, Sanja Birkić
PREDMET: Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća 8. 6. 2016. u Upravi D.V. „Biograd“,
Marina Držića 1 Biograd na Moru, u 8 sati.

Nakon verifikacije zapisnika sa 36. sjednice predlaže se
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za 2 odgojitelja pripravnika u pedagoškoj
2016/17/ rad bez zasnivanja radnog odnosa/
2. Prijedlog Odluke o upisanoj djeci za 2016/17 godinu prema prijedlogu Povjerenstva
za upis.
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno vrijeme ( do
povratka sa porodnog dopusta Marije Jeličić i godišnjeg odmora)
4. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Drina Bešenić v.r.

Zapisnik sa 36. Sjednice Upravnog vijeća 25. ožujka 2016
Sjednica je održana u dječjem vrtiću Biograd nakon dostavljenog poziva svim članovima Upravnog
vijeća kao i radnog materijala, 25. 3. 2016. U 11 sati.
Odsutna: Svjetlana Gulan.
Predsjednica utvrđuje da postoji kvorum.
Dnevni red o kojem se raspravljalo:
1. Financijski izvještaj d.v. Biograd za 2015. godinu
2. Odabir 2 odgojitelja na neodređeno vrijeme sukladno završenom natječaju.
3. Prijedlog pravilnika o zaštiti na radu
Realizacija dnevnog reda:
Ad.1 jednoglasno se usvaja Prijedlog financijski izvještaj za 2015 godinu koji se dostavlja Gradskom
vijeću na suglasnost.
Ad.2. Nakon završene procedure Natječaja za odgojitelja na neodređeno vrijeme primaju se: Angela
Šarić i Anita Škara
Ad 3. Jednoglasno se prihvaća Pravilnik o zaštiti na radu.

Predsjednica Upravnog vijeća
Drina Bešenić

Zapisnika sa 37. Sjednice Upravnog vijeća dječjeg vrtića Biograd Biograd
na Moru
Nazočni: Drina Bešenić, Sanja Birkić,ana Poljak Jeličić
Odsutni: Ivan Čupić, Svjetlana Gulan
Nakon verifikacije 36. Sjednice pristupa se dnevnom redu 37. Sjednice
Dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za 2 odgojitelja pripravnika u pedagoškoj
2016/17/ rad bez zasnivanja radnog odnosa/
2. Prijedlog Odluke o upisanoj djeci za 2016/17 godinu prema prijedlogu Povjerenstva
za upis.

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno vrijeme ( do
povratka sa porodnog dopusta Marije Jeličić i godišnjeg odmora)
4. Razno
Realizacija:
Ad.1
Upravno vijeće donosi jednoglasno Odluku da će se tijekom pedagoške godine 2016/17,
raspisati natječaj za odgojitelja pripravnika ( 2), putem H Zavoda za zapošljavanje ( korištenje
mjera zapošljavanja pripravnika)
Ad.2
Upravno vijeće jednoglasno prihvaća rezultate Povjerenstva za upise u ped.god 2016/17 ( u
prilogu Zaključak o rezultatima upisa za 2016/17) koja će se javno objaviti za oglasnu ploču,
internetsku stranicu i dostaviti Gradu Biogradu( uredu za društvene djelatnosti i lokalnu
samoupravu).
Ad.3.
Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku za raspisivanje natječaja za zamjenu Marije
Jeličić sa porodnog i godišnjeg odmora
Raspisivanju natječaja za:
radno mjesto 1 odgojitelja/ice na ODREĐENOM VRIJEME – puno radno vrijeme (
Do povratka radnice sa porodnog dopusta i godišnjeg odmora )
Natječaj će se raspisati temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , objaviti
putem Zavoda za zapošljavanje ( mrežne stranice i oglasna ploča) ,mrežna stranice dječjeg
vrtića“ Biograd“ www. dv-biograd.hr i oglasne ploče dječjeg vrtića Biograd i trajat će 8 dana
od objave ( od 8.6.-17.6.2016.).
Odluka se dostavlja:
1.Oglasna ploča d.v. Biograd
2.Internetska stranica www dv-biograd.hr
3.Pismohrana
Tekst natječaja:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće Dječjeg
vrtića Biograd“ Biograd na Moru , na 37. Sjednici 8.6. 2016 .donosi
ODLUKU
O raspisivanju natječaja za
 1odgojitelj/ice na određeno vrijeme ( puno radno vrijeme ) do povratka
djelatnice sa porodnog dopusta i godišnjeg odmora

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) :
- životopis, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, 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 dana objave
natječaja ( zaključno sa 17.6. 2016 ) . Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ „BIOGRAD“ Biograd na Moru s naznakom „ Za natječaj za odgojitelja “.
Nepotpune dokumente ili dokumente koji nisu original ili ovjerena preslika , neće se
razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku. Upravno
vijeće zadržava pravo poništenja natječaja .
Predsjednica Upravnog vijeća
Drina Bešenić
KLASA: 601-05/16-01/13
Ur.Broj: 2198/16-10-04/1
Ad.4 Razno
Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice prihvaća da se kao zamjena za godišnji odmor i
povećan obim posla uzme Domar ( do 60 dana) radi potrebnih poslova :: košenje,briga o dva
objekta, uređenje dvorišta , nabava itd.
Ravnateljica obavještava da je u postupku odvjetničkog ureda odgovor na Žalbu Andrijane
Dominis vezano za isplatu zaostalih plaća ( radi sudskog spora). Odgovor vrhovnog suda još
nije zaprimljen.

37. sjednica završila je u 9 sati.

