
                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAĈKO-MOSLAVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SUNJA 

DJEĈJI VRTIĆ BAMBI SUNJA 

UPRAVNO VIJEĆE 

E-mail: vrtic.bambi@sunja.hr 

 

 

KLASA: 601-06/22-01/10 

URBROJ: 2176-75-03-22-07 

Sunja, 26.04.2022. godine 

 

 

 

ZAKLJUĈAK 

 

 

10. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Sunja Klasa:601-06/22-01/10, 

Urbroj: 2176-75-03-22-01 održane 26.04.2022. godine u prostorijama Dječjeg vrtića 

 

 

Utvrđuje se kvorum. Prisutno 3 člana od 5. 

 

skraćena verzija 

 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje Zaključka sa 08. i 09. sjednice koje su održane 28.03. i 14.04. 2022. 

godine elektronskim putem  

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Povjerenstva za 

upis djece za pedagošku godinu 2021./2022. 

3. Donošenje Prijedloga plana upisa u novu pedagošku godinu 2022./2023. 

4. Donošenje Odluke o upisu djece u novu pedagošku godinu 2022./2023. 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prijem odgojitelja na puno 

radno vrijeme na određeno vrijeme 

6. Donjošenje Odluke o otpisu duga 

7. Razno 

 

 

Realizacija 

 

Točka 1. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  usvaja se Zaključak sa 08. i 09. sjednice Upravnog vijeća 

održane 28.03. i 14.04.2022. godine 

 

Točka 2. 

Ravnateljica ukratko daje informaciju kako je potrebno zamjeniti ime zdravstvenog voditelja 

obzirom da je došlo do promijene djelatnika. 
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Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o 

određivanju Povjerenstva za upis djece za pedagošku godinu 2021./2022. 

 

Točka 3. 

Ravnateljica obrazlaže prijedlog Plana upisa djece u novu pedagošku godinu 2022./2023. te 

napominje kako je potrebno zatražiti suglasnost osnivača. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Prijedlog Plana upisa djece u novu pedagošku 

godinu 2022./2023. 

 

Točka 4. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluka o upisu djece u novu pedagošku godinu 

2022./2023. 

 

Točka 5. 

Ravnateljica ukratko daje informaciju kako je potrebno zaposliti odgojitelja za rad preko ljeta 

zbog korištenja godišnjih odmora. 

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prijem 

odgojitelja na puno radno vrijeme na određeno vrijeme 

 

Točka 6.  

Jednoglasno sa 3 glasova ˮ ZAˮ  donosi se Odluka o otpisu duga 

 

Točka 7. 

Pod točkom razno, nije bilo prijedloga ni pitanja. 

 

 

Sjednica Upravnog vijeća završila je s radom u 12:30 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila  

Ivana Lisec, ravnateljica 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 Sandra Gorša 

 

 

 ____________________________________________ 


