ZAPISNIK 7 SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA
„BIOGRAD“BIOGRAD NA MORU, 14.KOLOVOZA 2018
Sjednica se vodila putem elektrinske pošte, sukladno poslovniku o radu Upravnog vijeća. U
radu sjednice sudjelovali su svi članovi Upravnog vijeća u vremenu od 8-12 sati.
Zapisnik se vodi i u rukopisu u Knjizi zapisnika Upravnog vijeća na stranici 166 . Sva
izlučena elektronska pošta prilaže se u pismohrani Upravnog vijeća vezano za 7. Sjednicu
Upravnog vijeća KLASA: 601-05/18-01/13, URBROJ: 2198/16-10-04-18-1
Točka 1. : Donosi se jednoglasno Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o upisu djece i mjerilima
upisa u dječji vrtić „ Biograd“ Biograd na Moru u pedagoškoj godini 2018/19, nakon
suglasnosti Gradskoj vijeća Grada Biograda na Moru ,Zaključak :KLASA: 601-02/18-01/06
,URBROJ: 2198/16-02-18-4
Točka 2 . : Prihvaćaju se Rezultati upisa koje je donijelo povjerenstvo za upis djece za
pedagošku godinu 2018/19.
Imena djece se ne objavljuju radi Utedbe o zaštiti podataka.
MATIČNI OBJEKT :
JASLICE : OD 1,6-3
GODINE:

12 djece ukupno koja
nastavljaju program

10 djece koja
nastavljaju + 2 nove
djece ( 100 i 95
bodova)
0 nove djece

2 odgojitelja

MLAĐA SKUPINA
( 3-4 god ):
MJEŠOVITA
SKUPINA I ( od 4-7
god )

14 ukupno djece koja
nastavljaju
22 djece ukupno

2 odgojitelja

22 djece ukupno

21 koje nastavlja
program +
1 novo dijete 103
boda
0 nove djece

MJEŠOVITA
SKUPINA II ( od 4-7
god ):
MJEŠOVITA
SKUPINA III
( od 4-7 god)

22 djece

0 nove djece

2 odgojitelja

18 djece koja
nastavljaju program
+ 2 nove ( 100 i 95
bodova)
17 djece koja
nastavljaju + 3 djece

2 odgojitelja

2 odgojitelja

2 odgojitelja

PODRUČNI OBJEKT PAŠKA 1
MJEŠOVITA
SKUPINA OD 3-7
GOD

20 djece ukupno

MJEŠOVITA
SKUPINA

20 djece

1

2 odgojitelja

Od 3-7 god

sa 95 bodova

Napomena: Udomiteljsko dijete do 21. 8. Nema rješenje o udomiteljstvu, odnosno
preporuku zapohađanje primarnog programa.
PRIVREMENI PROSTOR ZA KORIŠTENJE VRTIĆA HOTEL ADRIA
MJEŠOVITA
SKUPINA
Od 4-7 god.

24 djece

Novoupisana djece sa 3 odgojitelja ( radi
bodovima: 10 sa 100 većeg broja djece )
bodova, 10 sa 95
bodova, 4 djece sa 90
bodova

Potrebe za djelatnicima od 1.9.2018. :
-

Jedan odgojitelj za rad u mješovitom programu sa integriranim programom ranog učenja
engleskog jezika ( B2 Stupanj –uvjet za rad odgojitelja).
Spremačica –puno radno vrijeme od 1.9.2018.

Obavijest roditeljima:
Spiskovi sa inicijalima novoupisane djece biti će objavljeni na oglasnom prostoru dječjeg
vrtića Biograd M. Držića 1 . Na mrežnoj stranici biti će uputa roditeljima vezano za upis i
mogućnost provjere upisa, a sukladno uredbi o zaštiti osobnih podataka.
Liste formiranih skupina biti će objavljene sa inicijalima djece u petak 24.8. 2018.
Kada se izgradi prostor biti će primljeno 12 djece od 1,6 do 3 godine odnosno sukladno
Državno pedagoškom standardu i mogućnostima prostora.
Točka 3.
Donosi se jednoglasno Odluka o III izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjwg vrtića „ Biograd“Biograd na Moru ,( nakon dobivene suglasnost na 9.
Sjednici Gradskog vijeća 19.srpnja 2018 ).KLASA: 601-02/18-01/04URBROJ: 2198/16-0218-5.
Točka 4.
Donosi se jednoglasno Odluke o raspisivanju natječaja za :
1. Jedan Odgojitelj na određeno puno radno vrijeme ( za rad u primarnom programu
ranog učenja engleskog jezika) 1 radnik na određeno vrijeme . Uvjet : Odgojitelj sa B2
stupnjem znanja engleskog jezika. – od 1.9.2018-31.8.2019.
2. Jedna Spremačica ( za rad u prostoru hotela Adria-unajmljeni prostor) na određeno
puno radno vrijeme .) od 1.9.2018.do 31.8.2019.
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Biograd na Moru, 14. kolovoza 2018
KLASA: 601-05/18-01/13
URBROJ: 2198/16-10-04-18-2
Predsjednica Upravnog vijeća
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