
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA
UPRAVNO VIJEĆE
E-mail: vrtic.bambi@sunja.hr

KLASA: 601-06/22-01/16
URBROJ: 2176-75-03-22-07
Sunja, 31.08.2022. godine

ZAKLJUČAK

16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Sunja Klasa:601-06/22-01/16,
Urbroj: 2176-75-03-22-01 održane 31.08.2022. godine u Dječjem vrtiću s početkom u
11:00 sati

Članovi su dobili materijale elektronskim putem dana 30.08.2022. godine
Utvrđuje se kvorum. Prisutno 3 člana od 5.

skraćena verzija
Dnevni red:

1. Usvajanje Zaključka sa 15. sjednice koja je održana 19.07.2022. godine s
početkom u 14 sati

2. Donošenje Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi Sunja za 2022.
godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

3. Donošenje Odluke o izboru kandidata na određeno s nepunim radnim vremenom
za pomoćnika za njegu i skrb djeteta s teškoćama u razvoju

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja na određeno s nepunim radnim
vremenom za odgojitelja za provođenje programa predškole

5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja na neodređeno puno radno
vrijeme za stručnog suradnika - pedagoga

6. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaće radnika u
Dječjem vrtiću Bambi Sunja

Realizacija

Sjednica je započela s radom.

Točka 1.
Jednoglasno sa 3 glasova ˮZAˮ usvaja se Zaključak sa 15. sjednice koja je održana
19.07.2022. godine s početkom u 14 sati

Točka 2.
Jednoglasno sa 3 glasova ˮZAˮ donose se Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Bambi
Sunja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
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Točka 3.
Jednoglasno sa 3 glasova ˮZAˮ donosi se Odluke o izboru kandidata na određeno s nepunim
radnim vremenom za pomoćnika za njegu i skrb djeteta s teškoćama u razvoju

Točka 4.
Ravnateljica je dala ukratko objašnjenje zašto je nužno raspisati natječaj.
Jednoglasno sa 3 glasova ˮZAˮ donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja na
određeno s nepunim radnim vremenom za odgojitelja za provođenje programa predškole

Točka 5.
Kratka rasprava vodila se između člana vijeća V.B. i ravnateljice I.L. zbog donošenja Odluke.
V.B. je postavila pitanje zašto se stručni suradnik zapošljava na puno radno vrijeme, obzirom
da je prema DPS-u predvišeno puno radno vrijeme pedagoga na 10 skupina u vrtiću.
Ravnateljica kratko obrazlaže da je njezin prijedlog na puno radno vrijeme obzirom da vrtić
ne broji niti jednog drugog stručnog suradnika, obzirom da upisujemo djecu s teškoćama u
razvoju za koje smatra da je pedagog nužan (jer ne postoje ostali stručnjaci) te kako smatra
da u vrtić nitko ne bi došao od stručnih suradnika niti se zaposlio na pola radnog vremena ili
manje obzirom da smo manja sredina.
Jednoglasno sa 3 glasova ˮZAˮ donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja na
neodređeno puno radno vrijeme za stručnog suradnika - pedagoga

Točka 6.
Ravnateljica I.L. j ukratko obrazložila promjene koje se odnose na Odluku. Nužno je odrediti
koeficijent pomićnika za njegu i skrb djeteta s teškoćama u razvoju zbog upisa djeteta s težim
teškoćama u razvoju, rasčlaniti koeficijente odgojitelja, obrzirom da postoji mogućnost
zapošljavanja nestručne osobe na mjesto odgojitelja.
Jednoglasno sa 3 glasova ˮZAˮ donosi se Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaće radnika u
Dječjem vrtiću Bambi Sunja

Sjednica je završila s radom u 11:45 sati

Zapisnik sastavila
Ivana Lisec, ravnateljica

__________________________

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sandra Gorša

____________________________________________


