
DJEČJI VRTIĆ „BISTRAC“ OGULIN
Sveti Petar 41 D
47300   OGULIN  

                                                                        tel./ 047/522-001
www.bistrac.hr; info@bistrac.hr

KLASA: 601-02
URBROJ: 2133-77-21-230
Ogulin, 16. srpnja 2021. god.

P   O   Z   I    V

Dana 19. srpnja 2021. godine s početkom u 16:00 sati  u prostorijama Dječjeg vrtića “Bistrac”
Ogulin održat će se 55. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 54. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića “Bistrac” Ogulin
2. Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu

rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu
5. Raspisivanje natječaja za odgojitelja na puno i neodređeno radno vrijeme (12 izvršitelja)
6. Raspisivanje natječaja za odgojitelja na puno i određeno radno vrijeme (4 izvršitelja)
7. Raspisivanje natječaja za odgojitelja na puno i određeno radno vrijeme do povratka djelatnica

s porodiljnog dopusta (2 izvršitelja)
8. Raspisivanje natječaja za odgojitelja na puno i određeno radno vrijeme do povratka djelatnice

s bolovanja (1 izvršitelj)
9. Raspisivanje natječaja za pedagoga na puno i neodređeno radno vrijeme (1 izvršitelj)
10. Raspisivanje natječaja za defektologa-rehabilitatora na puno i neodređeno radno vrijeme 

(1 izvršitelj)
11. Raspisivanje natječaja za zdravstvenog voditelja na puno i neodređeno radno vrijeme 

(1 izvršitelj)
12. Raspisivanje natječaja za administrativno-računovodstvenog djelatnika na puno i neodređeno

radno vrijeme (1 izvršitelj)
13. Raspisivanje natječaja za ložača-domara na puno i neodređeno radno vrijeme (1 izvršitelj)
14. Raspisivanje natječaja za kuhara na puno i neodređeno radno vrijeme (2 izvršitelja)
15. Raspisivanje  natječaja  za  pomoćnog  kuhara  na  puno  i  neodređeno  radno  vrijeme  (2

izvršitelja)
16. Raspisivanje natječaja za spremačicu na puno i neodređeno radno vrijeme (4 izvršitelja)
17. Raspisivanje natječaja  za pomoćnog radnika za njegu, skrb i  pratnju na određeno nepuno

radno vrijeme (4 izvršitelja)
18. Razno

Molimo Vas potvrdu primitka e-maila.

      

Predsjednica Upravnog vijeća:

Gordana Puškarić

Molimo Vas da eventualnu spriječenost javite  na broj telefona 522-001 ili na e-mail adresu info@bistrac.hr

http://www.bistrac.hr/
mailto:info@bistrac.hr

