
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK KRAPINSKE TOPLICE 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-04/18-01/26 

URBROJ:  2197/03-04-18-1 

KRAPINSKE TOPLICE, 20.08.2018. 

 

 

               P   O   Z   I   V 
na 35. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, koja će 

se održati dana  

23.08.2018. g. (četvrtak) s početkom u 16:00 sati 

                       

u prostorijama Dječjeg vrtića Maslačak, Toplička ulica 34 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

d   n   e   v   n   i      r   e   d 

1. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća održane dana 06.06.2018. g. 

2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice 

3. Godišnje Izvješće o realizaciji odgojno-obrazovnog plana za 2017./2018. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. g.  

5. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa: 

• 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), za 

poslove odgojitelja djece rane i predškolske dobi, zamjena za bolovanje 

privremeno odsutne radnice. 

• 2 izvršitelja na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), za 

poslove odgojitelja djece rane i predškolske dobi, odnosno do 31.08.2019. 

g. zbog povećanog opsega posla. 

• 1 izvršitelj – odgojitelj djece rane i predškolske dobi, na određeno vrijeme, 

nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), za poslove asistenta za dijete s 

teškoćom u razvoju do 31.08.2019. g. 

• 1 izvršitelj – odgojitelj djece rane i predškolske dobi, na određeno vrijeme, 

nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), za poslove odgojitelja djece rane i 

predškolske dobi u kraćem programu predškole od 01.10.2018. g. do 

31.05.2019. g. 

• 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), za 

poslove odgojitelja djece rane i predškolske dobi zbog povećanog opsega 

posla najdulje do 31.08.2019. g. 

6. Pitanja i prijedlozi 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća: 

        Dubravka Fort 

 

Dostaviti:              

1. Dubravka Fort, ovdje 



2. Tomislav Truhan, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice 

3. Zvonko Očić, Gregurovec 18, Krapinske Toplice 

4. Marko Krepelnik, Zagrebačka 16a, Krapinske Toplice 

5. Margareta Leskovar, Lovreća Sela 36, Krapinske Toplice 

6. Katica Cerovec, ravnateljica, ovdje 

7. Objava: Oglasna ploča Vrtića 

              web stranica Vrtića 

8. Pismohrana 


