GRAD KRK
DJEČJI VRTIĆ «KATARINA FRANKOPAN»
Klasa:003-05/21-01/17
Urbroj:2142/01-16-01-21-1
Krk, 29.12.2021.
ZAKLJUČCI
S 41. sjednice Upravnog vijeća predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan».
Sjednica je održana 29. prosinca 2021. (srijeda) u Maloj vijećnici Grada Krka, s početkom u 11:30 sati.
Sjednici su prisutni: Petra Kraljić, predsjednica Upravnog vijeća, Tamara Žic, članica Upravnog vijeća,
Karmen Pindulić Možnik, , članica Upravnog vijeća Ivana Milunović, članica Upravnog vijeća, Danijela
Crnčić Vidas, članica Upravnog vijeća, Sara Linardić, članica Upravnog vijeća., Irena Žic Orlić,
ravnateljica Vrtića i Arijana Staničić, dipl. iur, tajnica Ustanove koja ujedno vodi zapisnik.
Opravdano je izostala Anamarija Čubranić, članica Upravnog vijeća.
Skraćena verzija.
Predsjednica Upravnog vijeća Petra Kraljić pozdravila je prisutne i konstatirala da postoji kvorum za
odlučivanje.
Na prijedlog Petre Kraljić jednoglasno je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED
1. USVAJANJE ZAPISNIKA 39. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE DANA
16.11.2021. I 40. IZVANREDNE ELEKTRONSKE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
ODRŽANE DANA 16.12.2021. GODINE (zapisnici u privitku)
2. DONOŠENJE ODLUKE PO NATJEČAJU ZA:
Odgojitelj/ica
• 3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
Rehabilitator-odgojitelj/ica (fizioterapeut)
• 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
3. RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA:
• 1 spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme (radno mjesto Senade Kadić)
4. RAZNO

Ad 1.
Zapisnik 39. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16.11.2021. godine i zapisnik 40. Izvanredne
elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 16.12.2021. godine, usvojeni su jednoglasno.
Ad 2.
Natječaj je raspisan na mrežnoj stranici dječjeg vrtića i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje dana 30.11.2021. godine.
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se za radna mjesta 3 odgojitelja/ice na određeno puno
radno vrijeme prime: Kristina Mesnik, Kristina Bruketa Brozić i Marija Kostelac, koje u cijelosti
ispunjavaju uvjete.
Za radno mjesto 1 rehabilitator-odgojitelj/ica (fizioterapeut) na neodređeno puno radno vrijeme,
donesena je Odluka o ne odabiru kandidata.
Ad 3.
Raspisuje se natječaj za;
• 1 spremača/icu na neodređeno puno radno vrijeme
Obzirom na izabrane kandidate ostala su upražnjena radna mjesta, te je potrebno raspisati natječaj za:
• 3 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme,
• 1 rehabilitator-odgojitelj/ica (fizioterapeut) na neodređeno puno radno vrijeme.
Ad 4. RAZNO
a) Daje se na znanje da je kandidat izabran za Stručnjaka zaštite na radu I. stupnja odustao od
sklapanja ugovora.
b) Daje se na znanje postupanje vrtića po zahtjevu radnika vrtića od 09.03.2021.
Po završenom odlučivanju o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, predsjednica Upravnog vijeća,
Petra Kraljić zaključila je sjednicu u 12:15 sati.
Predsjednica Upravnog vijeća
Petra Kraljić

Dostaviti:
1. Mrežna stranica
2. Pismohrana

