GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ IVANČICE
Klasa: 003-06/21-01/01
Urbroj: 2186/012-07-21-47/1
Ivanec, 12.1.2021. godine
Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Poslovnika o radu
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec sazivam
47. sjednicu Upravnog vijeća - telefonsku - za 14.1.2021. godine (ČETVRTAK)
(razlog sazivanja telefonske sjednice je epidemiološka situacija zbog corona virusa)
Dnevni red :
1. Usvajanje zapisnika s održane 46. sjednice UV-a (telefonske) - zapisnik u prilogu.
2. Razmatranje predloženog Plana mjera sigurnosti i zaštite djece u Dječjem vrtiću Ivančice
Ivanec i protokola postupanja u kriznim situacijama i donošenje odluke o prihvaćanju.
(navedeni Plan mjera zaštite bio je donijet ranije i sada je isti ažuriran i dopunjen obzirom
na sadašnje uvjete rada i potrebe zaštite djece u vrtiću i dostavljen je u prilogu)
3. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude Javne nabave roba i usluga za Dječji
vrtić za 2021. godinu.
(postupak je započet i trebao je biti završen do konca 2020. godine ali zbog zaraze korona
virusom zaposlenih u upravi i računovodstvu vrtića to nije bilo moguće provesti).
U prilogu je prijedlog odabira najpovoljnijih ponuda koji je dalo povjerenstvo vrtića za
provođenje postupka javne nabave temeljem analize i provjere dostavljenih ponuda.
4. Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni Pravilnika o plaći i materijalnim pravima
zaposlenika Grad Ivanec Dječji vrtić Ivančice.
(Temeljem zaključenog Aneksa Kolektivnog ugovora – preslika u prilogu)
5. Donošenje odluke o Izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec.
(Temeljem zaključenog Aneksa Kolektivnog ugovora – preslika u prilogu)
Materijali i prijedlog odluka za predložene točke dnevnog reda dostavljaju se elektroničkom
poštom. Molimo članove UV-a da razmotre dostavljene materijale i da zaključno s danom
15.1.2021. g. dostave svoje primjedbe, prijedloge i suglasnost o prihvaćanju prijedloga i odluka
dnevnog reda također elektroničkom pošom na tajnistvo@vrtic-ivancice.hr.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Hermina Jelić v.r.
Dostavlja se:
1. Klementina Cerovečki, Ivanec, Vladimira Nazora 17
2. Hermina Jelić, Ribić Breg 23, Ivanec
3. Alen Vuglovečki, Ivanec, A.M. Maleza 18/1
4. Ksenija Putar Mesec, Vinogradska 73. Ivanec
5. Ivana Cahun, A. L. Šabana 22, Ivanec
6. Grad Ivanec – Gradonačelniku, gospodinu Miloradu Batiniću
7. Grad Ivanec -pročelnici Upravnog odjela za loalnu samoupravu,
Imovinu i javnu nabavu – gospođi Marini Držaić
8. Milena Golubić – ravnateljica – Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec
9. Arhiva – ovdje.

