
DV ,,CRVENKAPICA" FARKASEVAC

U PRAVNO VIJ E€E

FARKA5EVAC 30A

10344 FARKA§EVAC

K LASA: 007-04/22-02/01

URBROJ : 238-8-4//01-22-11

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA

REDNI  BROJ  SJEDNICE:  16

MjESTO : „DV CR`v'ENKApicA`` Farka5evac

VRIJEME ODRZAVANJA: 07. Iipnja 2022., u  16:30 sati

lME  I  PREZIME  PRISUTNIH  €LANOVA UPRAVNOG VIJECA:

-       Goran  BaEani-pred'sjednik upravnog vi`je6a, 8l`an osn.I-va€`a

-      Stefana  pozgaj -zamjenica predsjednika upravnog vije6a, predstavnik osniva€a

-      Jadranka Durasek-Clan upravnog vijeca, predstavnik osniva€a

-       Elizabeta Herceg -predstavnik odgojitelja i stru€nih suradnika

-       Radmi]a Duki6-predstavnik roditelja

OSTAL[  PRisuTNl:

Sladana  Kuzma -ravnateljica

Matija Copak -na€elnik Op¢ine Farka§evac

Sjednicu Upravnog vije€a otvara predsjednik  Goran Ba€ani, koji pozciravija sve prisutne i konstatira

da postoji kvorum te predlaze slijede6i

DNEVNL RED:

1.    Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vije6a Dje6jeg vrti6a Crvenkapica Farka§evac.

2.    Razmatranje prijedloga i dono5enje odluke o upisu djece u Dje6ji vrti6 Crvenkapica Farka5evac

za pedago§lni godinu 2022./2023 .

3.   Razmatranje prijedloga i dono§enje Odluke o raspisivanju natje6aja za radno mjesto

Zdravstveni voditelj ," na neodredeno, dopunski rad -3 sata tjedno



4.   Razno

Predsjednik Upravnog vije6a predla±e da se nakon to€ke 3. predlozenog Dnevnog r.eda uvrsti 4. to€ka

koja Ce glasiti:

Razmatranje prijedioga i donosenje Odiuke o raspisivanju Natje€aja za Odgojitelja , 2 izvrsiteija,1

izvr§itelj na neodredeno puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi i 1 izvrsitelj na odredeno, puno

radno vrijeme, zamjena do povratka ravnateljice sa obavljanja poslova ravnatelja ustanove."

Predsjednik upravnog vije6a predlaze slijede6i Dnevni red   koji glasi:

i.    Verifikacija  Zapisnika  sa   i5.   sjednice  Upravnog  vije6a  Dje6jeg  vrti6a  Crvenkapica

Farka§evac.

2.    Razmatranje  prijedloga    i  dono§enje  Odluke  o  upisu  djece  u  Dje6ji  vrti6  Crvenkapica

Farka§evac za pedago§ku godinu 2022./2023 .

3.    Razmatranje prijedloga i dono§enje odiuke o raspisivanju natje6aja za radno

mjesto,Zdravstvenivoditelj,"naneodredeno,dopunskirad'-3satatjedno

4.     Razmatranje prijedloga i dono§enje Odluke o raspisivanju Natje€aja za Odgojitelja , 2

izvrsitelja, 1 izvr§itelj na neodredeno puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi i 1

izvrsitelj na odredeno, puno radno vrijeme, zamjena do povratka ravnateljice sa

obavljanja poslova ravnatelja ustanove

5.     Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen  sa 5 glasova ZA, 0 glasova SUZDRZAN i 0 glasova PROTIV te se

prelazi na razmatranje pojedine to€ke.

lzvJE5€E PO SVAKOJ TO€KI  DNEVNOG  REDA:

1.     Predsjednik Upravnog vije6a  predlaze zapisnik sa prosie 15. sjednice Upravnog vije6a  Dje€jeg

vrti¢a Crvenkapica  Farka§evac i daje prijedlog na glasovanje.

Sa 5 glasova ZA, 0 glasova SUZDRZAN i 0 glasova  PROTIV  usvaja se Zapisnik sa 15. sjednice

Upravnog vije€a.

ZAKuU€AK:

Jednoglasno je  usvojen  zapisnik sa   16. sjednice Upravnog vije6a Dje€jeg vrti6a Crvenkapica

Farka§evac .

2.     Predsjednik upravnog vije6a daje rije€ Ravnateljici, koja daje na  uvid prijedlog upisne liste i

prijedlog !iste €ekanja  neiJpisane djece u Dje€ji vrti5 Cr`vJenkapica Farka§evac za pedago§ku

godinu 2022. /2023., a prema Zapisniku povjerenstva.

Predsjednik upravnog vije6a daje prijedlog na raspravu. Rasprave nije bilo. Predsjednik

upravnog vije€a stavlja prijedlog na glasovanje. Sa 5 glasova ZA, 0 glasova SUZDRZAN i 0

glasova  PROTIV  usvaja se prijedlog o upisu djece u  Dje€ji vrti6 Crvenkapica  Farka3evac.



ZAKUU€AK:

Jednoglasno je  donesena Odluka o upisu djece u Dje€ji vrtic Crvenkapica Farka5evac za

pedago§ku godinu 2022. /2023.

3.     Predsjednik upravnog vije6a daje rije€ Ravnateijici koja daje na razmatranje prijedlog o

dono§enju Odluke o raspisivanju Natje€aja za Zdravstvenog djelatnika , na neodredeno

nepuno radno vrijeme, 3 sata tjedno, dopunski rad.

Predsjednik upravnog vije€a stavlja prijedlog na glasovanje. Sa 5 glasova ZA, 0 glasova

SUZDRZAN i 0 glasova PROTIV  usvaja se prijedlog o raspisivanju natje€aja za radno mjesto

Zdravstveni voditeij

ZAKLJU€AK:

Jednoglasno je  donesena Odluka o raspisivanju natje€aja za radno mjesto Zdravstveni voditelj, ,

na neodredeno, dopunski rad, 3 sata tjedno

4.     Predsjednik upravnog vije6a daje rije6 ravnateljici. Ravnateijica iznasi da 6e nakon dobivene

pismene suglasnosti  Osniva€a za otvorenje nove skupine, biti potrebno raspisati i natje€aj za

novog odgojitelja , na novootvorene poslove. Takoder iznosi da 31.08. 2022. isti€e Ugovor o

radu djelatnici I. M. Mavri€,  koja je zaposlena kao nestru6na zamjena na 5 mjeseci na radno

mjesto odgojitelj te da je i za to mjesto potrebno donijeti Odluku o raspisivanju Natje€aja.

Takoder predlaze da se raspi5e Natje6aj za to radno mjesto na odrea-eno, do prestanka

obavljanja poslova ravnateljice i njezinog povratka na radno mjesto odgojitelja. Ravnateljica

napominje kako je imala ugovor na neodredeno za obavljanje poslova Odgojitelja, prije

imenovanja za Ravnatelja vrtica  i potpisivanja novog Ugovora na odredeno, za obavljanje

poslova „Ravnatelj.``

Predsjednik upravnog vije6a daje prijediog na raspravu. Rasprave nije bilo. Predsjednik daje

prijedlog na glasovanje. Sa 5 glasova ZA, 0 glasova SUZDRZAN i 0 glasova  PROTIV  usvaja se

prijedlog o raspisivanju natje€aja za radno mjesto Odgojitelj 2 izvr§itelja:

Odgojitelj -1 izvr§itelj na neodredeno puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi

Odgojitelj -1 izvr§itelj na odredeno, puno radno vrijeme, do prestanka obavljanja poslova

ravnateijice vrti6a.

ZAKUU€AK:

Jednoglasno je  donesena Odluka o raspisivanju natjeEaja za radno mjesto Odgojitelj 2

izvr§itelja. Natje€aji €e se raspisat.I u mjesecu srpnju, 2022. god.Ine.

Odgojitelj -1 izvrsitelj na neodredeno puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi

Odgojitelj -1 izvr§itelj na odredeno, puno radno vrijeme, do prestanka obavljanja poslova

ravnateljice vrti6a

5.     Razno

Raspravljalo se o tehni€kim uvjetima za otvorenju nove skupine. Dogovoreno je okvirno

koliko 6e se trebati naru€iti posuda i pribora za jelo, te kreveta i posteljine za novu skupinu

Takoder ravnateljica 6e prema mogu6nostima vrti€a naru€iti didakti€kih igara za novu



skupinu. Ravnateijica iznosi da s obzirom na pove6anje broja djece, odnosno otvorenje nove

skupine, u kuhinji je potrebna pomo¢ kuharici.  Ravnateljica predlaze da se sprema€icu

po§alje na   polaganje higijenskog minimuma, o tro§ku vrti6a, te koja bi bila od nove

pedago5ke godine uz obavljanje svoga posla i pomoc kuharici u radu -servirka, po potrebi.

Svi €Ianovi Upravnog vijeca slozili su se oko prijedloga ravnatelja.

Daljnje rasprave nije bilo.

NAPOMENA:

€lanovi Upravnog vije€a duznost izvrsavaju volonterski, ne potrazuju nikakav tro5ak za dolazak na

Upravno vije6e DV Crvenkapica.

Sjednica zavr§ava u 17:30 sati.

PREDSLjEDNIK  UPRAVNOG  VIJECA:

GORAN.BA€AN!

ZAPISNI€AR:


