REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
DJEČJI VRTIĆ BIOGRAD
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 601‐05/16‐01/19
UR.broj:2198/16‐10‐04/1
Upravno vijeće, 20. rujna 2016.

Članovima Upravnog vijeća
Drina Bešenić, Ivan Čupić, Ana Poljak Jeličić, Svjetlana Gulan, Sanja Birkić

PREDMET: POZIVA NA 40 . SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA d.v. „Biograd“ u ponedjeljak 26.9.2016.u
12 sati u Upravi d.v. Biograd, Marina Držića 1
Nakon Verifikacije zapisnika sa 39. Sjednice, predlaže se
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Analiza planiranog zahvata nadogradnje područnog vrtića
Kurikulum dječjeg vrtića Biograd za 2016/17
Godišnji Plan rada ustanove za 2016/17
Zaključak Gradskog vijeća vezano za sistematizaciju dva radna mjesta ( domar, spremačica)i
raspisivanje natječaja
5. Razno

Molimo da potvrdite primitak poziva i odazovete se sjednici. Eventualni nedolazak potrebno je
opravdati putem elektronske pošte djecji.vrtic.biograd@gmail.com

Predsjednica
Drina Bešenić
Dostavlja se:
1. Članovima ( putem elektronske pošte)
2. Pismohrana

ZAPISNIKA 40.sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Biograd „ Biograd na Moru
Održana 26.rujna 2016 u 12 sati
Nazočni: Ana Poljak Jeličić, Sanja Birkić, Drina Bešenić
Odsutni: Svjetlana Gulan, Ivan Čupić ( opravdano)
Predsjednica utvrđuje potreban kvorum za održavanje sjednice
Nakon verifikacije 39. Sjednice članovi pristupaju predloženom Dnevnom redu:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Analiza planiranog zahvata nadogradnje područnog vrtića
Kurikulum dječjeg vrtića Biograd za 2016/17
Godišnji Plan rada ustanove za 2016/17
Zaključak Gradskog vijeća vezano za sistematizaciju dva radna mjesta ( domar, spremačica)i
raspisivanje natječaja
5. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća
Određuje se zapisničar: Sanja Birkić
Zapisnik se vodi i u knjigu zapisnika u rukopisu na stranici 124 i 125.
Realizacija
Točka 1.
Obrazlaže ravnateljica, sukladno potrebi proširenja područnog vrtića. Pročitan je elaborat arhitekta.U
diskusiji sudjeluju članovi sa stavom da je potrebno imati idejni projekt i pripremljenu dokumentaciju
kao prvu fazu prema rješavanju problematike nedostatka prostora u vrtiću.Postupak će se provesti
sukladno zakonskim propisima.
Točka 2.
Ravnateljica je predočila Kurikulum dv Biograd za 2016/17sukladno zakonskoj osnovi.
Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Kurikulum d.v. Biograd za 2016/17
Točka 3.
Ravnateljica je predočila Godišnji plan rada ustanove za 2016/ 17.
Nakon obrazloženja ravnateljice, Upravno vijeće pristupilo je glasanju.
Godišnji plan rada d.v. Biograd za 2016/17 jednoglasno je prihvaćen.
Točka 4.
Ravnateljica je predočila Zaključak Gradskog vijeća o prihvaćanju II Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dv Biograd
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Sukladno Zaključku Drina Bešenić predlaže da se dostavi zahtjev Gradu Biogradu za osiguravanje
financijskih sredstava za plaću domara i spremačice te da se donese odluka o raspisivanju natječaj za
ta dva radna mjesta sukladno Zakonu. Natječaj će se objaviti 27.9.2016 na oglasnoj ploči vrtića
Biograd, na internetskoj stranici wwwdv.biograd.hr i na mrežnoj stranici zavoda za zapošljavanje.
Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog i donosi Odluku o raspisivanju natječaja sa tekst om
natječaja . Natječaj za domara KLASA: 601‐05/16‐10‐01/20, UR.Broj: 2198/16‐10‐04‐1 i Natječaj za
spremačicu: KLASA: 601‐05/16‐10‐01/21, Ur.Broj: 2198/16‐10‐04‐1, biti će objavljen 27.9.2016 na
internetskoj stranici d.v. Biograd www dv.biograd.hr i na mrežnim stranicama Zavoda za
zapošljavanje.Natječaj će trajati do 6.10.2016.Upravno vijeće nalaže ravnateljici pripremne radnje
vezano za objavu natječaja i pripremne radnje za proceduru provjere kandidata sukladno natječajnu
Točka 5.
Ravnateljica traži stav Upravnog vijeća vezano za zahtjev Svjetlane Gulan / zahtjev o povlačenju
uplatnice u vrijeme kada dijete nije bilo nazočno u vrtiću /.
Upravno vijeće prihvaća zamolbu Svjetlane Gulan .
Sjednica je završila u 13 sati
Zapisničar:
Sanja Birkić
Predsjednica Upravnog vijeća
Drina Bešenić

Zapisnik se dostavlja:
1.wwwdv.biograd.hr
2.Pismohrana

KLASA: 601‐05/16‐01/19
UR.Broj:2198/16‐10‐04/2
Upravno vijeće, 26. rujna 2016.

Upravno vijeće dječjeg vrtića „ Biograd“ Biograd na Moru, na 40. sjednici 26.9.2016.donijelo je
sljedeće

ODLUKE
1. Odluka o izradi idejnog projekta za nadogradnju područno vrtića dječjeg vrtića „ Biograd“
Paška 1
2. Odluka o prihvaćanju Kurikuluma dv“ Biograd „za 2016/17
3. Odluka o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada dv „Biograd“ Biograd na Moru za
2016/17
4. Odluka kojom stupa na snagu II Izmjena i dopuna pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada dv Biograd nakon dobivenog zaključka Gradkog vijeća Grada Biograda KLASA: 601‐
02/16‐01/04, Ur.Broj. 2198/16‐02‐16‐5 od 14.rujna 2016
5. Odluka o raspisivanju natječaja za domara , na neodređeno puno radno vrijeme,/ Natječaj
KLASA:601‐05/16‐10‐01/20,Ur.Broj: 2198/16‐10‐04/1
6. Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu –na neodređeno puno radno vrijeme / Natječaj
KLASA: 601‐05/16‐10‐01/21, Ur.Broj. 2198/16‐10‐04‐1

Predsjednica Upravnog vijeća
Drina Bešenić

Dostavlja se :
1. www.dv.biograd.hr
2. Pismohrana

KLASA: 601‐05/16‐01/19
UR.Broj:2198/16‐10‐04/3
Upravno vijeće, 26. rujna 2016.

