
IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane 30. svibnja 2016. godine, 
u prostorijama Dječjeg vrtća Kockica, Lipik, Slavonska 40,

 s početkom u 15:00 sat.

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa pretoodne sjednice
2. Izvješće o provedenim upisima djece u jaslice i vrtć za pedagošku 2016/17. godinu 
3. Donošenje odluke o izboru za radno mjesto odgojitelj/ica od

1. lipnja do 31. kolovoza 2016. g. –puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto ravnatelj/ica dječjeg vrtća Kockica Lipik  
5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica od 1.rujna 2016. do 31. kolovoza 

2017. godine
 2 izvršitelj/ica –neodređeno-puno radno vrijeme
2 izvršitelj/ica –određeno-puno radno vrijeme
 1 izvršitelj/ica –određeno-pola radnog vremena

6. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1.
Predsjednik Upravnog vijeća konstatra da nazočni članovi Upravnog vijeća jednoglasno verificiraju zapisnik s 

pretoodne sjednice.

Ad. 2.
Upisi su provedeni od 2-13.05.2016. Koliko je djece upisano toliko i ispisano u redovnom programu, mada su 

djeca upisivana i ispisivana  tjekom cijele godine. Djeca koja nemaju godinu dana bit će primljena sa datumom kada 
navrše godinu dana. Nešto manje djece je upisano u predškolu u Poljanu. 

Jednoglasno je donesena Odluka o upisu djece u dječji vrtć Kockica Lipik za pedagošku 2016/2017.g. po 
programima.
 
Ad. 3.

Na raspisani natječaj objavljen na Internet stranicama vrtća i Zavoda za zapošljavanje javile su se jedna 
kandidatkinja: Vedrana Molnar iz Požege i dostavila kompletnu dokumentaciju traženu u natječaju.  

 Jednoglasno je donesena Odluka o izboru za radno mjesto odgojitelj/ice  od 1. lipnja do 31. kolovoza 2016. g 
na puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

Ad. 4. 
Ravnateljica je predložila raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice jer se bliži rok isteka 

mandata ravnateljice, te je potrebno donijet odluku o raspisivanju natječaja i objavit u javnom glasilu, a to je 
procedura koja ide po protokolu. Objava natječaja bit će u „Večernjem listu“, 1.lipnja 2016. godine, Internet stranici 
Zavoda za zapošljavanje i Vrtća. Natječaj će trajat 15 dana. 

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtća 
Kockica Lipik.

Ad. 5.
Ravnateljica je predložila raspisivanje natječaja za radna mjesta odgojitelja/ica zbog isteka ugovora o radu na 

određeno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine. Dva odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme jer postoji 
opravdanost zbog otvorene skupine jaslica 2012. godine i do danas ima djece za tu skupinu, 

Dva odgojitelja na određeno puno radno vrijeme zbog zamjene za bolovanje odgojiteljica od 1. rujna 2016.g. do 31. 
kolovoza 2017.g. i jednog odgojitelja na određeno pola radnog vremena od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017.g. za 
rad u predškoli. 



Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ice od 1. rujna 2016. do 31. 
kolovoza 2017. g.  (2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme i 1 
izvršitelja na određeno pola radnog vremena). 

Ad. 6.
Ravnateljica je predložila isplatu naknade za bolovanje duže od 90 dana u visini jedne proračunske osnovice

(neto 3.326,00 kuna) za odgojiteljicu koja je na bolovanju od 15. siječnja 2014. godine što je vidljivo iz medicinske
dokumentacije. 

Jednoglasno je odobrena isplata pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana u visini jedne proračunske 
osnovice (neto 3.326,00 kuna.)

Sjednica je završena u 16:00 sat.
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