
10. studenoga 2022. (četvrtak) u 10:00 sati;

Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb
+

Izravan prijenos putem ZOOM platforme

Aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića s naglaskom na pitanja iz prakse
Pripremili smo za Vas 4 modula s temama koje su osobito važne i aktualne za tajnice i tajnike dječjih vrtića. Događaju možete 
prisustvovati na lokaciji ili online. Za polaznike koji će sudjelovati online osigurali smo vrhunsku tehnologiju produkcije i strea-
minga popraćenu s tri profesionalne kamere. Poticat ćemo interaktivno ozračje i raspravu usmjerenu na poteškoće s kojima se 
tajnice i tajnici vrtića susreću u praksi.

1.  MODUL – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – NOVINE
• uvjeti stručne spreme 
• zapošljavanje učitelja primarnog obrazovanja 
• zapošljavanje ostalih nestručnih radnika
• zapošljavanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili trećih odgojitelja  
• zasnivanje radnog odnosa bez provedbe natječaja 
• pripravnički staž i probni rad

2.  MODUL – UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM
• uvjeti stručne spreme članova upravnog vijeća 
• postupak imenovanja ravnatelja – novine
• ugovor o radu za radno mjesto ravnatelja
• pravni položaj ravnatelja nakon isteka mandata
• imenovanje zamjenika ravnatelja

3.  MODUL – OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA 
•  pravilnik o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja – pravo prednosti
• kurikulum dječjeg vrtića – novine
•  obveza usklađivanja Statuta, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića i ostalih općih akata sa najnovi-

jim izmjenama i dopunama zakona
• provedba postupka savjetovanja s javnošću pri donošenju akata

4. MODUL – OSTALE AKTUALNOSTI
•  prestanak radnog odnosa u dječjem vrtiću – novine 
• dokumentacija dječjeg vrtića – novine
• nadzor nad radom dječjeg vrtića i prekršajne kazne

Predavačica: Tajana Zlabnik, odvjetnica
Odvjetnica Tajana Zlabnik diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a pravosudni ispit položila je 2005. go-
dine. Karijeru je započela kao sudski vježbenik Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a nastavila kao odvjetnički vježbenik s 
položenim pravosudnim ispitom. Duži niz godina radila je kao pravnica na radnom mjestu tajnice odgojno-obrazovne ustanove 
te posjeduje certifikat iz područja javne nabave. 

Samostalni odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu otvara 2015. godine, a njezini klijenti dolaze iz sektora javnih službi (socijal-
ne i zdravstvene ustanove, škole, dječjeg vrtića, JLPS), sektora građevine, trgovine, komunalnih usluga, farmacije, IT-a. U fokusu 
njezinog rada su područja radnog, trgovačkog, obveznog i upravnog prava, ovrhe, javna nabava, GDPR-a te poreza na dohodak. 
Autorica je brojnih stručnih članaka te predavač na seminarima i radionicama.

INTERAKTIVNI PRAVNI PRAKTIKUM / WEBINAR ZA DJEČJE VRTIĆE



PRIJAVNICA

Aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića s naglaskom na pitanja iz prakse
10. 11. 2022., 10:00 sati

Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb + Izravan prijenos putem ZOOM platforme

Ime i prezime:    E-mail:    

Ime i prezime:    E-mail:   

Ime i prezime:    E-mail:    

Naziv subjekta:    OIB:  

Adresa (ulica i broj):     Mjesto i poštanski broj:   

IBAN:     Telefon:  

Sudjelovanje:

Uživo – Hotel Dubrovnik                       Prijenos – Zoom platforma      

Prijavite se na vrijeme – broj sudionika je ograničen!

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, u korist tvrtke LEXPERA d.o.o., OIB 79506290597, Tuškanova 37, 10 000 Zagreb, na žiro račun 
broj: HR4223600001102463978, otvoren kod Zagrebačke banke. Poziv na broj: 00 1011-OIB. Popunjenu prijavnicu molimo poslati 
na: pravnipraktikum@edusinfo.hr; fax: 01/5999-919 ili adresu: LEXPERA d.o.o., Tuškanova 37, 10 000 Zagreb.

Vaša gore navedena email adresa koristit će se za slanje materijala s praktikuma te obavijesti o nadolazećim događajima.

Događaj može biti sniman/fotografiran. Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije/snimke u sklopu promotivnih aktivnosti 
(uključujući objave na Internet stranicama) molimo javite se našem osoblju na događaju, kako bi Vas povratno kontaktirali i 
uvažili Vaš zahtjev. Zahvaljujemo se na Vašoj podršci.

Kotizacija:

Besplatno za pretplatnike EDUS portala

300,00 kn + PDV (375,00 kn) Online sudionici / 39,82 € + PDV (49,77 €)

300,00 kn + PDV (375,00 kn) za ostale sudionike / 39,82 € + PDV (49,77 €)

Osobitosti događaja:
• Aktivno sudjelovanje u raspravi na lokaciji i online
• Prezentaciju predavačice polaznici će dobiti na e-mail
• Video zapis cijelog događaja
• Radni pribor i napitak u stanci za polaznike na lokaciji

COVID-19 i mjere opreza:

• Zaštitne maske za sve sudionike događaja
• Veličina dvorane i raspored sjedenja prilagođen održavanju događaja

• Dezinfekcijska sredstva

Događaj će biti održan u skladu sa svim važećim epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite RH. 

Kako biste sudjelovali na pravnom praktikumu, pošaljite nam ispunjenu PRIJAVNICU na 01/5999-919 ili na: pravnipraktikum@edusinfo.hr

Za sva pitanja i pojašnjenja, molimo Vas da nas kontaktirate na 01/5999 918 ili na e-mail adresu info@edusinfo.hr

Veselimo se Vašem dolasku!

Potpis odgovorne osobe    

U   dana   M. P.  

Vaša pitanja možete postaviti već sada. Pošaljite nam ih na e-mail: pravnipraktikum@edusinfo.hr


