
DV ,,CRVENKAPICA`` FARKA5EVAC

U PRAVNO VIJ E€E

FARKA5EVAC 30A

10344 FARKASEVAC

KLASA: 007-04/22-02/01

URBROJ : 238-8-4//01-22-17

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJE€A

REDNI  BROJ  SJEDNICE:  19

MJESTO : ,,DjeEji Vrti€   Crvenkapica  Farkasevac „

VRIJEME ODRZAVANJA: 28. srpnja 2022., u  16:00 sati

IMF  I  PREZIME  PRISUTNIH €LANOVA UPRAVNOG VIJECA:

-       Goran BaEani -predsjednik upravnogvije€a

-       Jadranka Durasek-Clan upravnog vije¢a, predstavnik osniva€a

-       Elizabeta Herceg -predstavnik odgojitelja i stru€nih suradnika

lzocNl:

-       Radmila Dukic-clan upravnogvije6a, predstavnik roditelja

-Stefana  pozgaj -zamjenica predsjednika upravnog vije6a, Clan osniva6a

OSTALI  PRISUTNl:

-       Sladana Kuzma-ravnateljica

-Matija copak  -na€elnikopcine Farka§evac

Sjednicu Upravnog vije¢a otvara predsjednik Upravnog vije6a Goran  Ba€ani, koji pozdravlja sve

pr.isutne i konstatira da postoji kvorum te predlaze slijedeci

DNEVNI  RED:

1.    Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vije¢a Dje€jeg vrti¢a ,,Crvenkapica" Farka§evac



2.     Razmatranje prijedloga i dono§enje odlukeo ponistenju odlukeo izboru kandidata i zasnivanju

radnog  odnosa  na  radno  mjesto  „  Odgojitelj/ica  „  na  odredeno  puno  radno  vrijeme,  do

prestanka obavljanja poslova ravnateljice

3.     Razmatranje   prijedloga   i   dono5enje   Odluke   o   raspisivanju   Natje€aja   za   radno   mjesto

Odgojitelj/ica,  na  odredeno ,  puno  radno vrijeme,  zamjena  do prestanka  obavljanja  poslova

ravnateljice

4.     Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen  sa 3 glasa 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 pro5Ie 18. sjednice Upravnog vijeca  Dje€jeg

vrti6a Crvenkapica  Farkasevac i daje prijedlog na glasovanje.

Sa 3 glasa ZA, 0 glasova SUZDRZAN i 0 glasova PROTIV  usvaja se Zapisnik sa  18. sjednice

Upravnog vije6a.

ZAKuuthK:

Jednoglasno je  usvojen  zapisnik sa  18. sjednice Upravnog vije6a Dje€jeg vrti6a Crvenkapica

Farka§evac .

2.    Predsjednik Upravnog vije6a daje rije€ Ravnateljici koja iznosi prijedlog o poni§tenju Odluke o

izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto ,, Odgojitelj/ica „ na odredeno

puno radno vrijeme, do prestanka obavljanja poslova ravnateljice. Naime , ravnateljica iznosi

da je kandidatkinja  Matea  Halapa dana 22. srpnja 2022. godine poslala mail u kojemu stoji da

odustaje od zaposlenja temeljem natjeEaja obi.avljenog dana 01.srpnja 2022. godine i

temeljem Odluke Upravnog vije€a od 19. srpnja 2022., o zasnivanju radnog odnosa u Dje6jem

vrti6u Crvenkapica Farka5evac od 01. 09. 2022. godine. Predsjednik Upravnog vije6a daje

prijedlog na glasovanje.

Sa 3 glasa ZA, 0 glasova SUZDRZAN i 0 glasova  PROTIV  usvaja se prijedlog o poni5tenju Odluke a

izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto ,, Odgojitelj/ica „ na odredeno

puno radno vrijeme, do prestanka obavljanja poslova ravnateljice, donesene na Upravnom vije¢u

dana 19. srpnja 2022. godine.

ZAKLJU€AK:

Jednoglasno je donesena odluka o poni§tenju Odluke o izboru kandidata i i zasnivanju radnog

odnosa na radno mjesto „ Odgojitelj/ica „ na odredeno puno radno vrijeme, do prestanka

obavljanja poslova ravnateljice



3.    Predsjednik   Upravnog  vijeca   daje   rije6   Ravnateljici   koja   daje   na   prijedlog   Razmatranje   i

dono§enje Odluke o raspisivanju Natje6aja za radno mjesto Odgojitelj/ica, na odredeno , puno

radno vrijeme, zamjena do prestanka obavljanja poslova ravnateljice

Sa  3  glasa  ZA,  0 glasova  SUZDRZAN  i  0  glasova  PROTIV    usvaja  se  prijedlog  i  donosi

Odluka  o  raspisivanju  Natje€aja  za  radno  mjesto  Odgojitelj/ica,  na  odredeno  ,  puno  radno

vrijeme, zamjena do prestanka obavljanja poslova ravnateljice

ZAKuU€AK:

Jednoglasno je  donesena Odluka o o raspisivanju Natje6aja za radno mjesto Odgojitelj/ica, na

odredeno , puno radno vrijeme, zamjena do prestanka obavljanja poslova ravnateljice

4.   Razno

Predsjednik Upravnog vije€a Goran Ba€ani, moll da se u Zapisnik pod to€ku  Razno unese

njegova ostavka sa mjesta predsjednika Upravnog vije6a i to zaklju€n6 sa datumom

15.08.2022. godine. Ostavku podnosi iz privatnih razloga.

Ravnateljica stavlja na uvid ponude prema kojima je naru€ila potreban didakti€ki materijal i

opremu za otvorenje nove skupine.   Prisutni €Ianovi upravnog vijeca nisu imali primjedbe.

Takoder Ravnateljica iznosi da je sprema€ica upisana za polaganje te€aja higijenskog

minimuma do kraja mjeseca srpnja.

NAPOMENA:

€lanovi Upravnog vije6a duznost izvr§avaju volonterski, ne potrazuju nikakav tro§ak za dolazak na

Upravno vijece DV Crvenkapica.

Sjednica zavrsava u 17:15 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJE€A:

GORAN BAchNl

ZAPISNI€AR:


