Na temelju članka 29. statuta Općine Bošnjaci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije
broj 06/13 i 1/18) i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na
svojoj 23. sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine donijelo je
ODLUKU
o plaći i ostalim materijalnim pravima voditelja
Programa predškole pri osnovnoj školi u Bošnjacima
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje osnovica i koeficijent za obračun plaće te ostala materijalna
prava voditelja Programa predškole pri osnovnoj školi u Bošnjacima.
Članak 2.
Osnovica za obračun plaće se utvrđuje u iznosu od 4.844,96 kuna a koeficijent složenosti za
navedeno radno mjesto se utvrđuje u iznosu 1,404 - odgojitelj.
Osnova plaća se dobije umnoškom osnovice i koeficijenta radnog mjesta uvećana za 0,5 %
za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20 %.
Članak 3.
Od ostalih materijalnih prava voditelj Programa ostvaruje pravo na:
- regres za godišnji odmor,
- božićnicu,
- naknadu za djecu starosti do 15 godina,
- jubilarnu nagradu za 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina neprekidnog rada.
Odluku o ostvarivanju svakog od navedenih prava u stavku 1. ovoga članka donosi Općinski
načelnik i to u okviru odobrenih sredstava u proračunu za tu kalendarsku godinu.
Članak 4.
Fond sati rada za radno mjesto se utvrđuje prema pedagoškom standardu koji je propisan za
predškolski odgoj – odgojitelj.
Članak 5.
Tijekom nastavne godine kada nema direktnog rada s djecom (nenastavni dani) iskoristit će
dio godišnjeg odmora, a preostali dio tijekom ljetnih mjeseci.
Preostale radne dane izvan programa predškole i kada ne koristi godišnji odmor obavljati će
poslove koje dogovorno utvrde Općinski načelnik i ravnatelj osnovne škole.
Članak 6.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom vjesniku Vukovarskosrijemske županije i primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.
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