DJEČJI VRTIĆ
„ZLATNA LUČICA“
SUKOŠAN
KLASA: 601-02/15-01/28
URBROJ: 2198/03-3/2-15-1

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

PREDMET: Druga sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan – POZIV

Temeljem čl.41.statuta Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan, sazivam 2. SJEDNICU UPRAVNOG
VIJEĆA dana 29.12.2015.godine u 11:45 h u prostoru Općinske vijećnice u Sukošanu.
Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

AD/1
AD/2
AD/3
AD/4

Verifikacija zapisa sa prethodne sjednice
Rješavanje zamolbi po objavljenom natječaju
Financijski plan za 2016.god. te projekcija za 2017/18.god.
Razno

Sukošan, 15.12.2015.god.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Mirjana Veleslavić Nadinić

DJEČJI VRTIĆ
„ZLATNA LUČICA“
SUKOŠAN
KLASA:601-02/15-01/9
URBROJ:2198/03-3/2-15-2
Sukošan, 29.12.2015.god.

Na temelju članka 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,
94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na DRUGOJ sjednici održanoj dana
29.12.2015.god donosi:

ODLUKU
O primanju radnika

1.

Za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece za rad u Debeljaku na puno radno
vrijeme na zamjenu za Danijelu Gašparović primljena je Anita Kocijan – odgojiteljica
predškolske djece iz Sukošana.

Sukošan.29.12.2015.god.

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
Lucija Gašparović

DJEČJI VRTIĆ
„ZLATNA LUČICA“
SUKOŠAN
KLASA:601-02/15-01/7
URBROJ:2198/03-3/2-15-2
Sukošan, 29.12.2015.god.

Na temelju članka 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan na DRUGOJ sjednici
održanoj dana 29.12.2015.god donosi:

ODLUKU
O primanju radnika

1. Za radno mjesto zdravstvene voditeljice na ne puno radno vrijeme( 10 sati tjedno) na
ne određeno primljena je Leona Ćurković – stručna prvostupnica sestrinstva iz
Zemunika Donjeg.

Sukošan.29.12.2015.god.
Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
Lucija Gašparović

DJEČJI VRTIĆ
„ZLATNA LUČICA“
SUKOŠAN
KLASA: 400-02/15-01/14
URBROJ: 2198/03-3/2-15-3

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA

Temeljem čl.50 Statuta Dječjeg vrtića „Zlatna lučica“ Sukošan donesena je odluka o usvajanju
Financijskog plana za 2016.god. te projekciju za 2017/18.god.

Sukošan, 29.12.2015.god.

Zamjenica predsjednice
Upravnog vijeća
Lucija Gašparović

DJEČJI VRTIĆ
„ZLATNA LUČICA“
SUKOŠAN
KLASA:601-02/13-01/2
URBROJ: 219/03-3/1-15-1

ZAPISNIK SA 2.SJEDNICE
Nazočni članovi: Lucija Gašparović, Božidar Dijan, Tonči Grdović
Ne nazočni članovi: Mirjana Veleslavić Nadinić, Milan Ročak
Sjednicu je vodila zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Lucija Gašparović.
AD/1 Zapisnici sa konstituirajuće i prve sjednice su pročitani i jednoglasno prihvaćeni.
AD/2 Na objavljene natječaje pristigle su sljedeće zamolbe:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivona Lučić- nepotpuna dokumentacija, zamolba za odgojiteljicu predškolske djece
Leona Čurković- potpuna dokumentacija, zamolba za zdravstvenog voditelja
Maja Kovačić- potpuna dokumentacija, zamolba za odgojiteljicu predškolske djece
Anita Kocijan- potpuna dokumentacija, zamolba za odgojiteljicu predškolske djece
Laura Žonja- zamolba nije potpisana, za mjesto zdravstvenog voditelja te nije prihvaćena kao
valjana

Jednoglasno je usvojeno da se Leona Čurković prima na radno mjesto za zdravstvenog voditelja za
rad na 10h tjedno, na neodređeno.
Anita Kocijan je jednoglasno primljena na zamjenu za odgojiteljicu predškolske djece za rad u
Debeljaku, na puno radno vrijeme, na određeno.
AD/3 Ravnateljica je predložila financijski plan za 2016.god. s projekcijama za 2017/2018.god. s
objašnjenjem. Članovi Upravnog vijeća su prijedlog ovog plana dobili uz poziv za sjednicu da ga malo
prouče i ako imaju pitanja ili neke primjedbe da to iznesu. Svi članovi vijeća su plan zajednički
komentirali te su ga usvojili.
AD/4 Ravnateljica je rekla da se troši puno sredstava za grijanje vrtića i u Sukošanu i u Debeljaku.
Grijanje u Sukošanu je na struju i drva u kombinaciji. Roditelji nam zamjeraju grijanje na drva jer se
ponekad osjeti dim pogotovo nakon vikenda kad se ne loži. Rekla je da se je raspitivala za druge
načine grijanja primjerene za dječje vrtiće pa joj se Dizalica topline čini dobra te će se raspitati za
postavljanje i ugradnju radijatora te ponudu dostaviti u općinu.

Sukošan, 29.12.2015.god.

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
Lucija Gašparović

