ZAPISNIK
sa održane 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec dana 28.8.2018. godine u
prostorijama vrtića u Ivancu (soba za odgojitelje) s početkom u 19,00 sati.
Nazočni članovi UV-a:
Hermina Jelić, Ivana Jagetić, Ksenija Putar Mesec i Klementina Cerovečki i Ivana Cahun.
Ostali nazočni: Milena Golubić – ravnateljica, Renata Željezić – voditelj računovodstva
Zapisničar: Stjepan Vrbanec.
Sjednicu UV-a otvorila je predsjednica UV-a gospođa Hermina Jelić, pozdravila nazočne članove
UV-a i konstatirala da su sjednici nazočni svi članova UV-a i da se mogu donositi pravovaljane odluke te
je pričitala prijedlog dnevnog reda za ovu sjednicu.
Dnevni red :
1. Razmatranje prijava na natječaj i donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto:
a) odgojitelj – za 10-satni program - 2 izvršitelja na određeno vrijeme
od 3.9.-31.12.2018. godine (rad u novoj skupini)
b) odgojitelj – za 10-satni program - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 3.9.2018.g. do povratka
radnice s bolovanja - zamjena za Henezi Vesnu
c) pomoćna kuharica-spremačica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
od 3.9.-31.12.2018.g.
- podnositelj: Milena Golubić – ravnatelj
2. Donošenje odluke objavi natječaja za radno mjesto odgojitelja za rad u programima predškole i
programima dječjih igraonica u radnoj 2018/2019. godini.
Predložena je izmjena dnevnog reda tako da se skine s dnevnog reda donošenje odluke o izboru kandidata
pod točkom 1.b) izbor i zapošljavanje jednog odgojitelja na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje za Vesnu
Henezi iz razloga što su se promijenile okolnosti – naime imenovana odgojiteljica prekida bolovanje i koristit će
godišnji odmor. U koliko bi nakon iskorištenja godišnjeg odmora opet bila na bolovanju tada će se objaviti noivi
natječaj. Sada se predlaže pod tom točkom donošenje odluke o poništenje objavljenog natejčaja za zamjenu za
bolovanje.
Predloženi dnevni reda sa izmjenom jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
- a) Razmatranje prijava na natječaj i donošenje odluke o izboru kandidata za radno mjesto
odgojitelj – za 10-satni program - 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 3.9.-31.12.2018. godine
(rad u novoj skupini)
Ravnateljica vrtića upoznala je članove UV-a sa primljenim zamolbama na natječaj za izbor 2
odgojitelja za rad u vrtiću u Ivancu. Naime u ovoj pedagoškoj godini otvaramo u suglasnosti s osnivačem
novu dječju skupini kako bi se rasteretile postojeće skupine u kojima imamo veći broj polaznika od
normativa i kako bi time uskladili broj djece po skupinama sa normativima.
na natječaj su primljene slijede prijave:
Datum
Kandidat
staž-zaposlenje Uvjeti i
Red.
Stručna sprema
broj
primitka
- adresa
dokumenti
1.
17.8.2018. Marija Njegovec
Učiteljski fakultet Zagreb
5g
DA svi
Škriljevec 13 B
Odsjek Čakovec-nezaposlena
Radovan
stručna prvostupnica,
(radila u vrtiću
predškolskog odgoja
do 8.8.2018.)
2.
20.8.2018. Lea Canjuga
Učiteljski fakultet Zagreb
1 g 5 mj
DA svi
V. Nazora 11
Odsjek Čakovec-nezaposlena
Ivanec
sveučilišna prvostupnica
(radila u vrtiću
djece rane i predškolske
do 9.7.2018.)
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3.

20.8.2018.

Karlo Strugar
S. Vukovića 69
Ivanec

dobi
Učiteljski fakultet Zagreb
odgojitelj predškolske
djece

4.

20.8.2018.

Dragana Herceg
Žutki
Druškovec 24
Maruševec

Visoka učiteljska škola
Čakovec
odgojitelj predškolske
djece

3 g 10 mj
-nezaposlen
(radio u vrtiću
do 19.6.2018.)
14 g
- zaposlena u
vrtiću u Vžd.
na neodređeno

5.

21.8.2018.

Nikolina Bujanić
Kaniža 54
Ivanec

6.

22.8.2018.

Marija Hunjet
Bedenec 138
Ivanec

Učiteljski fakultet Zagreb
Odsjek Čakovecodgojitelj predškolske
djece
Visoka učiteljska škola
Čakovec
odgojitelj predškolske
djece

10 g 11 mj
--nezaposlena
(radila u vrtiću
do 3.8.2018.)
18 g 4 mj
- zaposlena u
vrtiću u Vžd.
na neodređeno

7.

8.

DA svi

NE – fali
podvrda o
zdr.sposob. od
medicine rada
– ima od
izabranog
liječnika
DA svi

NE – fali
podvrda o
zdr.sposob. od
medicine rada
i potvrda od
prekršajnog
suda
Silvija Belcar
Učiteljski fakultet Zagreb
3g
NE – fali
Novaki 112
Odsjek Čakoveczaposlena u
podvrda o
Maruševec
stručna prvostupnica,
vrtiću Vžd. na zdr.sposob. od
predškolskog odgoja
određeno
medicine rada
– ima od
izabranog
liječnika
17.8.2018. -Primljena prijava elektroničkom poštom - nema potrebnu stručnu spremu (i nema sve
dokumente) -Goran Orlić, mag. primarnog obrazovanja s pojačanom informatikom, iz Osijeka

Ravnateljica je UV-u predložila izbor novih odgojitelja i to: Marija Njegovec- VŠS stručna prvostupnica
predškolskog odgoja i Karlo Strugar – VŠS odgojitelj predškolske djece.
Oboje su već više godina radili u našem vrtiću na određeno vrijeme i zadovoljni smo i zadovolni s
njihovim dosadašnjim radom.
Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju prijedloga ravnateljice za
zapošljavanjem novih odgojitelja u 2018/2019. godini na određeno veijeme:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće po
objavljenom natječaju prihvatilo je prijedlog ravnatelja i donijelo odluku da se za rad u 10-satnom
programu vrtića u Ivancu primaju:
1. MARIJA NJEGOVEC, stručna prvostupnica predškolskog
odgoja –VŠS, Škriljevec 13 B, 42242 Radovan
2. KARLO STRUGAR, odgojitelj predškolske djece- VŠS,
Stjepana Vukovića 69, 42240 Ivanec
Izabrani odgojitelji počinju s radom po ovoj odluci dana 3.9.2018. godine na određeno vrijeme do
31.12.2018. godine, s punim radnim vremenom, odnosno do 31.8.2019.g. po donošenju Financijskog
plana za 2019.g. po Aneksu ugovora o radu.
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b) donošenje odluke o poništenju objavljenog natječaja za izbor odgojitelja – za 10-satni program - 1
izvršitelj na određeno vrijeme od 3.9.2018.g. do povratka radnice s bolovanja - zamjena za
Henezi Vesnu
Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o poništenju natječaja za izbor 1 odgojitelja
– zamjena za bolovanje:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i
94/13), članka 7. Pravilnika o radu i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće
je na 20. sjednici održanoj dana 28.8.2018. godine donijelo pod točkom 1.b) dnevnog reda
O D L U K U
o poništenju natječaja za izbor odgojitelja – zamjena za bolovanje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec donijelo je odluku o poništenju Natječaja za
izbor odgojitelja – zamjena za bolovanje, koji je objavljen dana 14. kolovoza 2018. godine na mrežnoj
stranici i oglasnog ploči HZZ-a i Vrtića.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
HZZ-a i Vrtića.
c) pomoćna kuharica-spremačica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 3.9.-31.12.2018.g.
Ravnateljica vrtića informirala je Upravno vijeće o primljenim prijavama na natejčaj za radno mjestgo
pomoćna kuharica-spremačica:
Red.
Kandidat
Stručna sprema
staž-zaposlenje Uvjeti i
Datum
broj
- adresa
dokumenti
primitka
1.
20.8.2018 Anica Zelić
Gospodarska škola
10 g
NE –fali
Donja Voća 194
Varaždin-smjer kuhar
-prema izjavi
liječnička
Donja Voća
trogodišnje obrazovanje
zaposlena na
potvrda
određeno vr.
2.
20.8.2018 Lidija Matišić
SŠ Arboretum Opeka –
- bez radnog
DA- svi
Hrv. Pavlina 29a
smjer kuhar
iskustva Lepoglava
nezaposlena
3.
20.8.2018 Ana Migač
Gospodarska škola
14 g.
DA- svi
Vulišinec 39 F
Varaždin-smjer kuhar
zaposlena u
Lepoglava
četverogodišnje
Kaznionici
obrazovanje
Lepoglava na
neodređeno
4.
20.8.2018 Petra Fiškuš
Medicinska škola
1g
NE – fali:
Škriljeve
Varaždin- strukovna
-nezaposlena
domovnica,
Radovan
kvalifikacija - primalja
potvda CZS, pot.
asistentica
prekrš.suda,
liječnička pot.
5.
21.8.2018 Zdenka Novak
Srednja strukovna škola
21 g. 7 mj
DA - svi
Bedenec 79
Varaždin – odjevni stručni -nzaposlena
Ivanec
radnik
(radila u vrtiću
7,5 g. na
zamjenama)
6.
23.8.2018 Valentina Gotal
SŠ Arboretum Opeka –
-nezaposlena
DA - svi
Vitešinec 13 A
pomoćni kuhar -slastičar
Ivanec
7.
27.8.2018 Anica Hutinski
Gospodarska škola
19 g. 6 mj
NE- fali potvrda
- žig pošte Jarki 39
Varaždin-smjer kuhar
-zaposlena na
CZS, pot.prekrš.
21.8.2018 Cestica
trogodišnje obrazovanje
neodređeno
suda, liječničko
uvjerenje
8.
Primljene prijave bez tražene dokumentacije: Romana Sever – Lepoglava i Ksenija Jankoci
Kozulić - Radovan
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Točka 2.
Donošenje odluke objavi natječaja za radno mjesto odgojitelja za rad u programima predškole i
programima dječjih igraonica u radnoj 2018/2019. godini.
Ravnateljica je obrazložila potrebu objave natječaja za radno mejsto odgojitelja za rad u programima
predškole, te kraćim programima dječjih igraonica (opća dječja igraonica, engleska igraonica i sportska
igraonica) u radnoj 2018/2019. godini. Rad programa predškole i programa dječjih igraonica odvija se u
vremenu od 1.10.2018.g. do 30.6.2018. godine i potrebna su nam dva izvršitelja za te programe.
Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o objavi natječaja za rad programa
predškole i dječjih igraonica u 2018/2019. radnoj godini:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i
94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće objavljuje
N A T J E Č A J
za radno mjesta odgojitelja m/ž:
-2 izvršitelja - na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u
programu predškole i programu dječje igraonice u radnoj 2018/2019.
godini, rad na terenu – područje Grada Ivanca. -radni odnos traje od 1.10.2018.g. do 30.6.2019. godine.
UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
dječjem vrtiću (NN 133/97).
Kandidati su dužni priložiti:- prijavu (potpisanu) na natječaj; životopis; domovnicu; dokaz o stečenoj
stručnoj spremi – diplomu; uvjerenje o položenom stručnom ispitu; potvrdu ili elektronički zapis HZMOa o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja); potvrdu nadležnog
suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja); potvrdu nadležnog
prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja); potvrda o zdravstvenoj
sposobnosti.
Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili u preslici. Dokumentacija dostavljena u izvorniku
ili ovjerovljenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani. Nepravovremene i nepotpune
prijave neće se uzeti u razmatranje. Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na
mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica
Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec. Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili
elektroničkom poštom na mail:djecijivrtic.ivancice@optinet.hr.
Sjednica je završila s radom u 19,55 sati.
Klasa: 003-06/18-01/01
Urbroj: 2186/012-07-18-20/1
Ivanec, 28.8.2018. godine
Zapisničar:
Stjepan Vrbanec

Predsjednik Upravnog vijeća:
Hermina Jelić
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