
Dječji vrtić “En ten tini“ 

Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 8 

10 360 Sesvete 

KLASA:601-02/18-08/01. 

URBROJ:251-607-04-18-31. 

Sesvete,21.09.2018. 

 

P O Z I V 

 

Na temelju čl. 39. st.2. Statuta Dječjeg vrtića „En ten tini“ sazivam 10.  sjednicu Upravnog 

vijeća  Dječjeg vrtića „En ten tini“ koja će se održati 27.09.2018.godine  s početkom u 17,15 

sati. 

 

Predlažem slijedeći dnevni red: 

 

Predlažem slijedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća 

2. Izvješće ravnatelja  o radu vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u razdoblju 

između dvije sjednice. 

3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića za pedagošku godinu 

2018/2019. 

4. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „En ten tini“ za pedagošku godinu 

2018/2019. 

5. Donošenje odluke o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto 

odgojitelja na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad, 

komplikacije u trudnoći, 1 izvršitelj 

6. Donošenje odluke o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto 

odgojitelja na određeno puno radno vrijeme za provedbu programa „predškole“, 1 

izvršitelj 

7. Donošenje odluke o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto 

odgojitelja na određeno puno radno vrijeme za poslove koji ne trpe odgodu, 1 

izvršitelj 

8. Donošenje odluke o raspisivanu natječaja i zasnivanju radnog odnosa na radno 

mjesto spremačice na neodređeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja 

9. Donošenje odluke  o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na neodređeno 

puno radno vrijeme za voditelja računovodstva 

10. Donošenje odluke o nabavi didaktičkog materijala za jasličke odgojne skupine od 

20.000 – 70.000  kuna 



11. Donošenje odluke o nabavi radne obuće i odjeće za zaposlenike u vrijednosti 

preko 20.000 kn 

12. Donošenje odluke o sporazumnom prekidu radnog odnosa sa stručnim suradnikom 

pedagogom zaposlenim na neodređeno vrijeme  

13. Donošenje odluke o sporazumnom prekidu radnog odnosa sa odgojiteljicom 

zaposlenom na neodređeno radno vrijeme 

14. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

pedagoga na neodređeno puno radno vrijeme 

15. Donošenje odluke o zamolbi stručne radnice  

16. Razno 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića „En ten tini“ objavljuje: 

 

Odluke 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“, 

 

10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“,održane dana 28.09.2018. godine u 

matičnom objektu vrtića u Ulici 144.brigade Hrvatske vojske 8, s početkom u 17,15 sati . 

 

Redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, prisustvom svih članova, doneseno je 

sljedeće: 

 

Ad 1. 

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad 2. 

Ravnateljica izvješćuje o radu vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u razdoblju između 

dvije sjednice. 

 

 

 



Ad3. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića za 

pedagošku godinu 2018/2019. 

 

Ad4. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića „En ten tini“ za pedagošku 

godinu 2018/2019. 

 

Ad 5.  

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izboru kandidata i zasnivanju radnog 

odnosa na radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme kao zamjenu za 

nenazočnu radnicu, 1 izvršitelj 

 

Ad 6. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izboru kandidata i zasnivanju radnog 

odnosa na radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme za provedbu programa 

„predškole“, 1 izvršitelj 

 

Ad 7. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa 

na radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme za poslove koji ne trpe odgodu 

(treći odgojitelj), 1 izvršitelj 

 

Ad 8. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanu natječaja i zasnivanju radnog 

odnosa na radno mjesto spremačice na neodređeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja 

 

Ad9. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izboru kandidata i zasnivanju radnog 

odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za voditelja računovodstva 

 

Ad 10. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o nabavi didaktičkog materijala za jasličke 

odgojne skupine od 20.000 – 70.000  kuna 



 

Ad 11. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o nabavi radne obuće i odjeće za zaposlenike 

u vrijednosti od 20 000 kuna. 

 

Ad12. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o sporazumnom prekidu radnog odnosa za 

stručnog suradnika pedagoga. 

 

Ad 13. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o sporazumnom prekidu radnog odnosa za 

odgojitelja. 

 

Ad14. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

stručnog suradnika pedagoga na neodređeno puno radno vrijeme. 

 

Ad15. 

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o zamolbi stručne radnice. 

 

Ad16. 

Nije bilo pitanja i prijedloga. Sjednica je završila u 18,30 sati. 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

         

 

       


