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DJEOI VRTIC STSAK START; Lonjska 19, Sisak; OtB: t6572476333
Tel/Fax: (044) 400 315,400-311

e-mail : dvsisakstari@optinet.hr; web: www.dvss.hr

K LASA: 053-02 / 22-0L / 09
U RBROJ : 2I7 6-65-02-22-6
Sisak, 23. svibnja 2022,

Na temelju dlanka 10. stavak 1. podstavak L0. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine"
25/t3i 85/1s) objavljuje se

OBAVIJEST

o ishodu natjeiaia za radno mjesto ODGOJTTEU/ICA predSkolske djece (MlLl-t izvrsitelj/izvriiteljica

na odredeno vrijeme dok traje projekt ,,Vrtii po mjeri obitelji" kodnog broja Ugovora UP.02.2.2.10.0014
odobrenog u sklopu poziva Nastavak unaprjetlenja usluga za djecu u sustavu ranog i predSkolskog odgoja i

obrazovanja; broj poziva UP.02.2.2.L6 financiranog iz Europskog socijalnog fonda unutar operativnog
progra ma Udi nkoviti lj udski pote ncija I i 20t4. - 2OZO.

Na predmetni natjedaj kojije bio raspisan u periodu od 13. travnja 2022. do 21. travnja 2022. godine za radno
mjesto odgojitelja prijavile su se detiri kandidatkinje.

Dvije kandidatkinje javile su se izvan natjedajnog roka i stoga nisu uSle u razmatranje. Od ostalih dviju
kandidatkinja uvjetima natjedaja udovoljava Blanka MaroSevii po zanimanju sveudiliSna prvostupnica
odgojiteljica djece rane i predikolske dobi s poloZenim strudnim ispitom i viSegodiSnjim radnim iskustvom u
predSkolskim ustanovama, te je imenovana na prijedlog ravnateljice Odlukom Upravnog vijeia Djedjeg vrtiia
Sisak Stari od 26. travnja 2022. godine, KLASA: 003-08/22-01102, URBROJ: 2L76-65-04-22-25 izabrana na
radno mjesto odgojitelja na odredeno vrijeme za rad u produljenom radnom vremenu vrtiia tijekom trajanja
projekta,,Vrtii po mjeri obitelji":

Sukladno uvjetima natjedaja kandidatkinja se upuiuje na ocjenu radne sposobnosti, a ugovor o radu sklopit
ie se s uvjetom probnog rada.

Kandidatkinje koje nisu odabrane, a javile su se na predmetni natjeiaj imaju pravo pristupa informacijama
sukladno dlanku L7. Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/73,85/15) i mogu izvrSiti uvid u
dokumentaciju.

Uvid u dokumentaciju moguie je izvriiti u tajni3tvu vrtiia u Lonjskoj 19 Sisak. Na istoj adresi moie se
i dokumentacija dostavljena na natjetaj.

Djedji vrtii Sisak Stari zahvaljuje svim kandidatima na iskazanom interesu za navedeno radno
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