Republika Hrvatska
Mali Bukovec
Dječji vrtić „Krijesnica“

Mali Bukovec, 9. rujna 2016. godine

POZIV
na 12. sjednicu Upravnoga vijeća
Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Mali Bukovec,
dana 12. rujna 2016. godine (ponedjeljak)
s početkom u 16,30 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Mali Bukovec

Dnevni red 12. sjednice
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Krijesnica“:
1. Verificiranje Zapisnika 11. sjednice Upravnoga vijeća
2. Izvješće ravnateljice Dječjeg vrtića „Krijesnica“ o novoizabranoj članici
Upravnog vijeća
3. Odluka o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta kuhar/kuharica
– spremač/spremačica
4. Razmatranje ponuda za sklapanje police osiguranja djece od posljedica
nesretnog slučaja
5. Razno
Predsjednica Upravnoga vijeća:
Štefanija Šarec

REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić „Krijesnica“
Upravno vijeće
KLASA: 112-02/16-01/02
URBROJ: 2186/174-01-16-1
Mali Bukovec, 12. rujna 2016.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 49. Statuta Dječjeg vrtića „Krijesnica“, Upravno
vijeće Dječjeg vrtića „Krijesnica“ na 12. sjednici održanoj 12. rujna 2016. donijelo je Odluku
o raspisivanju
NATJEČAJA
za popunu radnog mjesta
kuhar/kuharica – spremač/spremačica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz
probni rok od 60 dana
Uvjeti:
• SSS kuhar,
• radno iskustvo od najmanje jedne godine na poslovima kuhara,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta
• nepostojanje zapreke za zapošljavanje prema članku 25. Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju
Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
1.
2.
3.
4.
5.

životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
dokaz o radnom iskustvu (prelika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili sl.)
dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
uvjerenje izdano kod nadležnog suda o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) koje ne
smije biti starije od 30 dana od početka natječaja,

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
Izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju
uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta i naznakom: „Natječaj za kuhara-spremača“ u roku
od 8 dana od dana objave u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu Dječjeg vrtića
„Krijesnica“, Ulica Vladimira Nazora 3a, 42231 Mali Bukovec.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Dječji vrtić „Krijesnica“
Upravno vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić „Krijesnica“
Upravno vijeće
Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića „Krijesnica“ KLASA: 601-02/15-01/01,
URBROJ: 2186/174-01-15-12 od 9. prosinca 2015. Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Krijesnica“ na 12. sjednici održanoj 12. rujna 2016. godine donosi
ODLUKU
o sklapanju police osiguranja djece od posljedice nesretnog slučaja
Članak 1.
Polica osiguranja djece od posljedice nesretnog slučaja za pedagošku godinu
2016./2017. sklopit će se sa Croatia osiguranjem d.d.
Članak 2.
Daje se ovlast ravnateljici Dječjeg vrtića „Krijesnica“ da sklopi ugovor sa
osiguravateljem iz članka 2. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči i na
web stranici Dječjeg vrtića „Krijesnica“ www.mali-bukovec.hr.
KLASA: 453-02/16-01/01
URBROJ: 2186/174-01-16-4
Mali Bukovec, 12. rujnaa 2016.
Predsjednica Upravnog vijeća
Štefanija Šarec

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči dana 13. rujna 2016. godine.
Ravnateljica
Ivanka Baron - Špoljarić

