Djedji vrti6 Vandela BoZitkovii
Hvar, Flanibala Luciia

KLASA:

3

601 -02122-0s 102

URB ROJ : 2128 I 01 -02I 02-22-0 l

Hvar, 24. velja& 2022. godine

Clanovima Upravnog vijeca
- Svima -

Pozivarn Vas na 38. sjednicu Upravnog vijeca Djedjeg vrtiia koja
28. veljade 2022. godine u l9:00 sati, u Djeijem vrticu.

ie

se odrZati u ponedjeljak

Za sjednicu predlaZem slijedeii

DNT]VNI RED:
l.Verlfikacijazapisnikasa3T. sjedniceUpravnogvijeca odrLane2T.sliednja2022.godine;
2. Rezultati provedenog Natjedaj azaradno mjesto odgojitelja/ice, na odredeno vrijeme,
nepunim radnim vremenom (20 sati), zavrijeme trajanja projekta ,, Nastavak
unaprjedenja usluga za djecu u sustavu ranog i predSkolskog odgoja i obrazovanja

s

Djedjeg vrtica Vandela BoZitkovii u Gradu Hvaru", koii ie financiran sredstvima EU
socrijalnog fonda _- 1 izvrsitel.jlica;
3. Rezultati provedenog Natjedaja zaradno mjesto odgojitelja/ice zarad s djecom s
posebnim potrebama, na odredeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom (20 sati), za
vrijeme traianja Projekta ,, Nastavak unaprjedenja usluga za djecu u sustavu ranog i

pred5kolskog odgoja i obrazovanja Djedjeg vrtiia Vandela BoZitkovii u Gradu IJvaru".
koji je financiran sredstvima EU socijalnog fonda - I izvrsiteljlica;
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju natjedaj a za rudno mjesto odgoj itelja/ice s punim radnim
vrernenom (40 sati), na odredeno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine- 2 izvr5iteljaiice;
5. Prijerdlog Odluke o raspisivanju nadedaj a zaradno mjesto zdravstvenog voditelja/ice s
punim radnim vremenom (40 sati), na odredeno vriieme do 31. kolovoza 2022. godine

I izvrSitelj/ica;

-

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natjedaj a za radno mjesto psihologa/inje s punim radnim
vremenom (40 sati), na odredeno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine- I izvr5itelj/ica;
7. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za obnovu i rekonstmkciju sanitamog dvora u uredu
administracije Djedjeg vrtida Vandela BoZitkovii u Hvaru;

8' Prijedlog Pravilnika

o upisu djece i ostvarivanju prava
Djedjem vrtiiu Vandela BoZitkovii Hvar;

9. Izvje5taj o izvrSenju Financijskog plan4
10. Odluka o raspodjeli rezultata

i

obvezakorisnika usluqa

za202L godinu:

:

I 1. Tekuda pitanja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
Fabijan Vudetii

IJECA

