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Zaključci s 44. sjednice Upravnog vijeća održane dana 24.09.2020 

 
AD 1 

ZAKLJUČAK 
 
Skraćeni zapisnik s 43. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. kolovoza 2020. godine 
jednoglasno je prihvaćen. 
 
AD 2 

ZAKLJUČAK 
 

1. Prihvaća se Godišnji plan i program rada za pedagošku 2020./21. godinu. 
2. Godišnji plan i program rada dostavlja se Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 

 
AD 3 

ZAKLJUČAK 
 

1. Prihvaća se Kurikulum Dječjeg vrtića Sisak Stari za pedagošku 2020./21. godinu. 
2. Kurikulum se dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 

 
AD 4 

ZAKLJUČAK 
 
1. Prihvaća se prijedlog Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari. 
2. Prijedlog se dostavlja osnivaču radi pribavljanja prethodne suglasnosti na konačni Pravilnik. 
 
AD 5 

ZAKLJUČAK 
 
Radi se o sljedećim osobama koje ujedno udovoljavaju svim uvjetima natječaja: Biljana Bakić, 
Lucija Hinić, Martina Bauman, Danijela Flegarić, Ivana Lovirć, Snježana Dmitrović, Una Muratagić, 
Ivančica Lavrnja, Josipa Magdić Hanž i Alenka Anić. 
S kandidatkinjom Lucijom Hinić sklopit će se ugovor o radu uz uvjet polaganja stručnog ispita, koji 
ima suspenzivni učinak. Imenovana je jedan dio stručnog ispita položila je ranije, no zbog situacije 
uzrokovane koronavirusom, termini za polaganje ispita su odgođeni. 
Za radni odnos na određeno vrijeme ravnateljica predlaže sljedeće kandidate/tkinje: Katarinu 
Marjanović na određeno vrijeme do povratka na rad odgojiteljice Štefice Jaredić s 
rodiljnog/roditeljskog dopusta, te Anu Korošec kao zamjenu do povratka na rad s bolovanja Maje 
Radić Ondrušek i Renatu Krznarević kao zamjenu do povratka na rad s bolovanja odgojiteljice Une 
Mašinović. 

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice za prijem u radni odnos odgojitelja kako je navedeno u 

obrazloženju. 
2. Kandidatkinje ispunjavaju sve uvjete natječaja. 
3. Zadužuje se ravnateljica s izabranim kandidatkinjama sklopiti ugovore o radu. 
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AD 6 
ZAKLJUČAK 

 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno 

mjesto spremačice Nade Mišljenović 
2. Kandidatkinja ispunjavaju sve uvjete natječaja. 
3. Zadužuje se ravnateljica s kandidatkinjom sklopiti ugovor o radu. 
 
AD 7 
 

ZAKLJUČAK 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o raspisivanju natječaja za radno mjesto domara-ložača na 

neodređeno vrijeme. 
2. Uvjeti natječaja utvrđuju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku 

o vrsti stručne spreme stručnih  djelatnika te vrsti i stupnju  stručne spreme ostalih djelatnika u 
dječjem vrtiću, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sisak Stari, te 
Pravilniku o radu. 

3. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Vrtića, te Zavoda za 
zapošljavanje u trajanju od 8 dana od dana objave. 

 
AD 8 

ZAKLJUČAK 
 

1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno 
mjesto defektologa Sare Kardaš. 

2. Kandidatkinja ispunjavaju sve uvjete natječaja. 
3. Zadužuje se ravnateljica s kandidatkinjom sklopiti ugovor o radu 
 
AD 9 
 
O točci „Ostala pitanja“ nije bilo tema za raspravu i donošenje odluka. 
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