DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ
ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 6
49243 OROSLAVJE
KLASA:601-02/21-02/1
URBROJ:2113-04-03-21-5

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA
-SVIMAPredmet: prijem u radni odnos odgojitelj/ica na neodređeno radno vrijeme
uz probni rok od 3 mjeseca, 4 izvršitelja
- obavijest sudionicima natječaja

Obavještavamo Vas da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrkutić, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja
2021., temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Cvrkutić, dana 7. svibnja 2021., donijelo Odluku o odabiru:
Kolembus Biljane iz Oroslavja, Bregovita ulica 9B, univ.bacc.pead, na radno mjesto odgojiteljice na
neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca
Herak Andreje iz Oroslavja, Stubička cesta 141 H, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, na radno mjesto
odgojiteljice na neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca
Ormuž Ines iz Oroslavja, Ljudevita Gaja 6, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi,
na radno mjesto odgojiteljice na neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca
Zimić Mateje iz Oroslavja, Selska cesta 4, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi,
na radno mjesto odgojiteljice na neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca
Izabrane kandidatkinje udovoljavaju svim uvjetima Natječaja prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN br. 10/97, 107/0794/13 i 98/19), članka 50., alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić,
Oroslavje i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrkutić.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali na natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu
Dječjeg vrtića Cvrkutić radnim danom od 9. lipnja 2021. do 17. lipnja 2021. u periodu od 7 do 15 sati.
Ova Odluka je konačna.

RAVNATELJICA:

Silvija Čičko

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ
ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 6
49243 OROSLAVJE
KLASA:601-02/21-02/1
URBROJ:2113-04-03-21-6

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA
-SVIMAPredmet: prijem u radni odnos pomoćni/a kuhar/ica na neodređeno radno vrijeme
uz probni rok od 2 mjeseca, 1 izvršitelj
- obavijest sudionicima natječaja

Obavještavamo Vas da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrkutić, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja
2021., temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Cvrkutić, dana 7. svibnja 2021., donijelo Odluku o odabiru:
Pužar Kristine iz Oroslavja, Stubička Slatina 166, SSS kuhar, na radno mjesto pomoćne kuharice na
neodređeno radno vrijeme.
Izabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima Natječaja prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN br. 10/97, 107/0794/13 i 98/19), članka 50., alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić,
Oroslavje i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrkutić.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali na natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu
Dječjeg vrtića Cvrkutić radnim danom od 9. lipnja 2021. do 17. lipnja 2021. u periodu od 7 do 15 sati.
Ova Odluka je konačna.

RAVNATELJICA:

Silvija Čičko

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ
ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 6
49243 OROSLAVJE
KLASA:601-02/21-02/1
URBROJ:2113-04-03-21-7

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA
-SVIMAPredmet: prijem u radni odnos spremač/ica na neodređeno radno vrijeme
uz probni rok od 2 mjeseca, 1 izvršitelj
- obavijest sudionicima natječaja

Obavještavamo Vas da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrkutić, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja
2021., temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Cvrkutić, dana 7. svibnja 2021., donijelo Odluku o odabiru:
Kralj Silvije iz Oroslavja, Tvornička 7, SSS , na radno mjesto spremačice na neodređeno radno vrijeme.
Izabrana kandidatkinja udovoljava svim uvjetima Natječaja prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN br. 10/97, 107/0794/13 i 98/19), članka 50., alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić,
Oroslavje i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrkutić.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali na natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu
Dječjeg vrtića Cvrkutić radnim danom od 9. lipnja 2021. do 17. lipnja 2021. u periodu od 7 do 15 sati.
Ova Odluka je konačna.

RAVNATELJICA:

Silvija Čičko

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ
ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 6
49243 OROSLAVJE
KLASA:601-02/21-02/1
URBROJ:2113-04-03-21-8

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA
-SVIMAPredmet: prijem u radni odnos domar/ka na neodređeno radno vrijeme
uz probni rok od 2 mjeseca, 1 izvršitelj
- obavijest sudionicima natječaja

Obavještavamo Vas da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrkutić, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja
2021., temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Cvrkutić, dana 7. svibnja 2021., donijelo Odluku o odabiru:
Šešerko Srećka, iz Gornje Stubice, Modrovec 77, SSS, na radno mjesto domara na neodređeno radno vrijeme.
Izabrani kandidat udovoljava svim uvjetima Natječaja prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN br. 10/97, 107/0794/13 i 98/19), članka 50., alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić,
Oroslavje i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrkutić.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali na natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu
Dječjeg vrtića Cvrkutić radnim danom od 9. lipnja 2021. do 17. lipnja 2021. u periodu od 7 do 15 sati.
Ova Odluka je konačna.

RAVNATELJICA:

Silvija Čičko

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ
ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 6
49243 OROSLAVJE
KLASA:601-02/21-02/1
URBROJ:2113-04-03-21-9

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA
-SVIMAPredmet: prijem u radni odnos stručni suradnik pedagog/inja na neodređeno radno vrijeme
uz probni rok od 3 mjeseca, 1 izvršitelj
- obavijest sudionicima natječaja

Obavještavamo Vas da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrkutić, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja
2021., temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića Cvrkutić, dana 7. svibnja 2021., donijelo Odluku o poništenju natječaja za
prijem u radni odnos stručni suradnik pedagog/inja na neodređeno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca,
1 izvršitelj
Prijavljeni kandidat ne udovoljava svim uvjetima Natječaja prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/0794/13 i 98/19), članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih
djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97),
članka 50., alineje 10. Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić, Oroslavje i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića
Cvrkutić.
Obavještavamo kandidate koji su sudjelovali na natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu
Dječjeg vrtića Cvrkutić radnim danom od 9. lipnja 2021. do 17. lipnja 2021. u periodu od 7 do 15 sati.
Ova Odluka je konačna.

RAVNATELJICA:

Silvija Čičko

