IZVADAK IZ ZAPISNIKA S 02. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK
održane 25. kolovoza 2017. u 13,00 sati, Vijenac Ivana Meštrovića 7
Nazočni:
1. Marin Babić, mag.oec., predsjednik
2. Gabriela Ostoić, mag.iur., član
3. Vinko Ručević, član
4. Katica Pecnik, prof., član
5. Mirela Svirać, mag.paed., član
Ostali nazočni:
1. Svjetlana Takač, prof., ravnateljica
Svoj izostanak su opravdale gospođa Sanela Mihalj i Višnja Peter.
Zapisnik vodi Ivona Fekete.
Predsjednik Upravnog vijeća je, na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Osijek, predložio nadopunu
dnevnog reda tako da točka 3. dnevnog reda glasi: „Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa- odgojitelj/ica.“
Slijedom rečenog predsjednik Upravnog vijeća predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 1.sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem odgojitelj/ica na određeno vrijeme (6
mjeseci)
Izvjestitelj ravnateljica Svjetlana Takač
3. Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-9 odgojitelja/ica
Izvjestitelj: ravnateljica Svjetlana Takač, prof.
4. Zamolba gospođe Snježane Batrnek, spremačica
Izvjestitelj: ravnateljica Svjetlana Takač, prof.
5. Razno
Zaključak

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli odluku da se dnevni red jednoglasno usvaja.
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća.
Zaključak
Članovi Upravnog vijeća su sa 5 glasova ZA, donijeli odluku da se usvaja zapisnik sa 1. sjednice
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek.
Ad. 2. Raspisivanje natječaja za prijem odgojitelja/ica
Zaključak
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se raspisuje se natječaj za prijem 10 odgojitelja/ica
na određeno vrijeme od 6 mjeseci.
Ad.3. Raspisivanje natječaja za prijem polaznika na program stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa-odgojitelj/ica.
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Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli odluku da se raspiše
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja.

natječaj za stručno

Ad.4. Zamolba za premještaj u drugi podcentar radnice Snežane Batrnek
Zaključak
O zamolbi za premještaj djelatnice Snežane Batrnek odluku će donijeti Stručna služba.

Zapisničar
____________________
Ivona Fekete

KLASA: 601-02/17-08/09
URBROJ: 2158/87-05-17-03
Osijek, 25.08.2017.
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