DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“
BUZET
KLASA: 601-05-18-01/45
URBROJ: 2106-01-22-01-18-2
BUZET, 6.6.2018
ZAPISNIK
sa 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“, Buzet
održane 6.6.2018. godine u uredu ravnateljice
s početkom u 16:00 sati
Nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.

Sanja Krulčić- predsjednica Upravnog vijeća
Marijan Maras- predstavnik osnivača
Dalibor Petohleb- predstavnik osnivača
Nataša Prodan Černeka- predstavnica odgojitelja
Edit Rupena-predstavnica roditelja

Ostali nazočni: Silvana Pavletić- ravnateljica

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Sanja Krulčić i
pozdravila sve nazočne članove. Napomenula je da su prisutni svi članovi Upravnog vijeća,
te predložila slijedeći

Dnevni red
1. Verifikacija zapisnika s 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
2. Donošenje odluke za izbor radnika po natječaju za radno mjesto pomagača djeteta s
teškoćama (izvjestiteljica Silvana Pavletić)
3. Razno.
Dnevni red jednoglasno je usvojen, te se prešlo na razmatranje pojedine točke.

Ad 1.
Predsjednica Upravnog vijeća pročitala je zapisnik sa 43. sjednice Upravnog vijeća i na njega
nitko od prisutnih nije imao primjedbi.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijet.
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se zapisnik sa 43. sjednice Upravnog vijeća
Ad 2.

Ravnateljica daje na uvid i razmatranje svim članovima Upravnog vijeća pristigle molbe koje
sudjeluju u nadmetanju za izbor radnika po natječaju za radno mjesto pomagača djeteta s
teškoćama. Na natječaj su se javile Loris Petretić i Martina Jermaniš. Raspravljalo se o
priloženoj dokumentaciji, te iskustvu prijavljenih na tom području. Prijave su sadržavale svu
potrebnu dokumentaciju. Edit Rupena postavila je pitanje što s primljenom osobom ukoliko
više nema u vrtiću potrebe za tim radnim mjestom. Ravnateljica je odgovorila da bi se za
primljenu osobu pristupilo preraspodjeli poslova prema trenutnoj potrebi ustanove ili bi
radnica sukladno Zakonu o radu postala tehnološki višak. Predstavnica odgojitelja Nataša
Prodan Černeka naglasila je da Lortis Petretić već neko vrijeme radi u ustanovi s djetetom s
teškoćama, te da se pokazala kao vrlo kompetentna na tom području.
Nakon rasprave jednoglasno je odabrana Loris Petretić.
ZAKLJUČAK
1. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku da se na radno mjesto
pomagača djeteta s teškoćama primi Loris Petretić
Ad 3.
Razmatranje pristigle zamolbe roditelja za polaznicu starije skupine „Dupinići“ Noemi
Šterpin o produljenju boravka u vrtiću tijekom 7. mj. 2018. godine.
ZAKLJUČAK
1. Jednoglasno je donesena odluka da se odobri zamolba za produljenje boravaka u
vrtiću za dijete Noemi Šterpin tijekom 7. mjeseca 2018. godine.
Sjednica Upravnog vijeća završila je u 16:32 sati.

Zapisničarka:
Nataša Prodan Černeka

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Krulčić

