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Zaključci s 52. sjednice Upravnog  vijeća održane dana 12.03.2021. 
 
AD 1 
 
Zapisnik s 50. sjednice Upravnog vijeća održane dana 21. siječnja 2021. godine jednoglasno je prihvaćen. 
 
AD 2 
 
Zapisnik s s 51. hitne telefonske sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. siječnja 2021. godine 
jednoglasno je prihvaćen. 
 
AD 3 
 
1. Prihvaća Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Sisak Stari za period od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 

2020. godine (Financijsko i Programsko izvješće). 
2. GI se podnosi osnivaču. 
 
AD 4 

 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice i donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu. 

 
2. Prihvaća se prijedlog ravnateljice o prijemu u radni odnos Štefice Pohlod do povratka na rad Une 

Mašinović, Tamare Zaloker do povratka na rad s roditeljskog dopusta Ane Valentić i Renate Tadić do 
povratka na rad s bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta odgojiteljice Lane Šakić. 

3. Kandidatkinje ispunjavaju sve uvjete natječaja. 
4. Zadužuje se ravnateljica da s izabranim kandidatkinjama sklopi ugovore o radu. 
 
AD 6 
 
1. Prihvaća se Plan evakuacije i spašavanja djece, radnika i imovine u slučaju izvanrednih okolnosti Dječjeg 

vrtića Sisak Stari. 
2. Plan evakuacije stupa na snagu danom objave na oglasnim pločam Vrtića. 
 
 AD 7 
 
1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice za raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja na određeno 

vrijeme, do povratka na rad odgojiteljice Ane Čaić s bolovanja, 1 izvršitelj/izvršiteljica i Antonie Habijan 
s rodiljnog i roditeljskog dopusta odgojiteljice, 1 izvršitelj/izvršiteljica.  

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. 
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