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               P   O   Z   I   V 
na 6. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, koja će se 

održati dana  

 

 

30.09.2019. g. (ponedjeljak) 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 5. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29.08.2019. g. 

2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice 

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

razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. g.  

4. Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2020. godinu i projekcije 

za 2021. i 2022.  g. 

5. Prijedlog Godišnjeg plana i program rada Dječjeg vrtića Maslačak za pedagošku 

2019./2020. godinu 

6. Prijedlog Kurikuluma za pedagošku 2019./2020. godinu 

7. Izvješće o provedenom natječaju s prijedlogom odluke o zasnivanju radnog 

odnosa: 

• 2 izvršitelja – odgojitelj djece rane i predškolske dobi, na neodređeno 

vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

8. Izvješće o provedenom natječaju s prijedlogom odluke o zasnivanju radnog 

odnosa: 

• 2 izvršitelja – odgojitelj djece rane i predškolske dobi, na određeno 

vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), najdulje do 31.08.2020. g. 

9. Izvješće o provedenom natječaju s prijedlogom odluke o zasnivanju radnog 

odnosa: 

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

obavljanje poslova spremačice, najdulje do 31.08.2020. g. 

10. Izvješće o provedenom natječaju s prijedlogom odluke o zasnivanju radnog 

odnosa: 



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

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

teškoćom u razvoju do 31.08.2020. g. 

11. Izvješće o provedenom natječaju s prijedlogom odluke o zasnivanju radnog 

odnosa: 

• 1 izvršitelj – odgojitelj djece rane i predškolske dobi za rad u kraćem 

programu predškole, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (12 sati 

tjedno), do 31.05.2020. g. 

12. Pitanja i prijedlozi 

   

 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća: 

        Margareta Leskovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:              

1. Margareta Leskovar, Lovreća Sela 36, Krapinske Toplice 

2. Tomislav Truhan, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice 

3. Zvonko Očić, Gregurovec 18, Krapinske Toplice 

4. Marko Krepelnik, Zagrebačka 16a, Krapinske Toplice 

5. Branka Anić, ovdje 

6. Katica Cerovec, ravnateljica, ovdje 

7. Objava: Oglasna ploča Vrtića 

              web stranica Vrtića 

8. Pismohrana 


