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ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA  12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG 

VRTIĆA CVRČAK MALI LOŠINJ ODRŽANE DANA 

        12. lipnja 2019. KLASA: 601-02/19-05/01 URBROJ: 2213-23-06-19-12 

 

 

 

 

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. svibnja 2019. jednoglasno je 

prihvaćen. 

Zaključak 1. 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali 

Lošinj, donesen je jednoglasno, nakon što je Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj utvrđen na sjednici Upravnog 

vijeća dana 26. travnja 2019.,  a Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je dalo prethodnu suglasnost 

dana 30. svibnja 2019. 

Zaključak 2. 

Na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u  Dječjem vrtiću Cvrčak, Mali Lošinj, donesen 

je jednoglasno. 

 

3.1.Zaključak na prigovor roditelja Laure Milušić (dijete Lovro Milušić): 

Zaključkom je utvrđeno da je redoviti postupak upisa izvršen prema Bodovnoj listi koju je donijelo 

Povjerenstvo za upis djece u Vrtić, dana 29. travnja 2019., sukladno mjerilima iz članka 5. Pravilnika 

o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. Utvrđeno je ukupno 

osam upisnih bodova. Za status samohranog zaposlenog roditelja predviđeno je sedam bodova i za 

prebivalište djeteta jedan bod.  

Slijedom navedenog prema članku 12. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u 

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, upis u željeni objekt su mogli ostvariti roditelji djece koja su imala 

više bodova, a ako se radilo o djeci s istim brojem bodova prednost su imala djeca starije životne dobi 

Prigovor roditelja je jednoglasno odbijen. 

3.2. Zaključak na prigovor roditelja Antonela Barkijević i Klemen Jurjako (dijete Mateo Jurjako): 

Zaključkom je utvrđeno da je redoviti postupak upisa izvršen prema Bodovnoj listi koju je donijelo 

Povjerenstvo za upis djece u Vrtić,  dana 29. travnja 2019., sukladno mjerilima iz članka 5. Pravilnika 

o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. Prema Bodovnoj 

listi utvrđena su četiri boda, odnosno radi se o  obitelji s jednim zaposlenim roditeljem te se time nije 

moglo udovoljiti zahtjevu za željeni objekt. 
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Slijedom navedenog prema članku 12. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u 

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, upis u željeni objekt su mogli ostvariti roditelji djece koja su imala 

više bodova, a ako se radilo o djeci s istim brojem bodova prednost su imala djeca starije životne dobi. 

Zamolba roditelja je jednoglasno odbijena. 

3.3. Zaključak za zamolbu roditelja Domeniko Žabkar (dijete Izak Žabkar Lešing): 

Zahtjev roditelja za premještaj u odgojno-obrazovnu skupinu „Cvjetići“ u Velom Lošinju se odbija 

budući roditelj nije pravovremeno dostavio zahtjev za premještaj najkasnije do završetka roka za 

redoviti upisni postupak, odnosno do 19. svibnja. Ukoliko u odgojno-obrazovnoj skupini dođe do 

ispisa nekog djeteta, o premještaju djeteta će se naknadno odlučivati.  

3.4. Na temelju mišljenja stručnog tima i zaključka Povjerenstva za Upis u Vrtić na molbu roditelja 

Dijane i Damira Mlacovića (za dijete Dorijana Mlacovića), Upravno vijeće je raspravilo sve navode 

roditelja uzimajući u obzir navedene činjenice i zaključke Povjerenstva za upis te donijelo sljedeću 

odluku: 

 

1. Na temelju članka 10. i 17. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji 

vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, Povjerenstvo za upis je provelo postupak redovitog upisa u Dječji vrtić 

Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2019/2020. Utvrđeno je da je mješovita odgojno-

obrazovna skupina „Lavandice“ formirana u cijelosti sukladno članku 22. stavak 5. podstavak 3. 

Državnog pedagoškog standarda za predškolski odgoj i naobrazbu, gdje je utvrđena dobna 

granica u mješovitim skupinama od tri godine do polaska u školu i to s 20 djece u odgojno-

obrazovnoj skupini. Utvrđeno je da su takve mješovite odgojno-obrazovne skupine u 

podružnicama Žalići u Nerezinama,  Perla u Malom Lošinju i Žižula u Velom Lošinju. 

 

Navedeni članak potvrđuje činjenicu kako ne postoji zapreka u formiranju takvih skupina, pa 

čak i s većom dobnom razlikom od dobne razlike u odgojno-obrazovnoj skupini „Lavandice“. 

Utvrđena dobna razlika u ovoj odgojno-obrazovnoj skupini je od tri godine do četiri godine i 

jedanaest mjeseci. 

 

Ukoliko je Državnim pedagoškim standardom za predškolski odgoj i naobrazbu utvrđena 

mogućnost formiranja mješovitih odgojno-obrazovnih skupina, znači da postoji pozitivan stav 

prema mješovitosti skupina i međusobnoj interakciji mlađe i starije djece u odgojno-obrazovnom 

radu. 

 

2. Što se tiče primjedbi na odgojno-obrazovni rad u smislu provođenja aktivnosti izvan Vrtića koje 

su taksativno naznačene u zamolbi, uzimajući u obzir i naknadno provjerene podatke o 

provedenim aktivnostima izvan ustanove, temeljenim na pedagoškoj dokumentaciji skupine 

„Lavandice“,  smatramo da je opravdana tvrdnja da se većina odgojno-obrazovnog rada odvija u 

Vrtiću unutar odgojno-obrazovne skupine, dok su izlasci, šetnje, sudjelovanje u povorkama 

predstave i slično dopuna odgojno-obrazovnom radu. 

 

3. Uzimajući u obzir sve navedene okolnosti, odlučeno je da se Vaša zamolba za premještaj u 

skupinu „Tigrići“ odbija. 

3.5 Zaključak za molbu roditelja Vlatka Popijač (dijete Arian Balić): 
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Zaključkom je utvrđeno da je redoviti postupak upisa izvršen prema Bodovnoj listi, donesenoj dana 

29. travnja 2019., sukladno mjerilima iz članka 5. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i 

predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. Utvrđeno je ukupno osam upisnih bodova 

Slijedom navedenog prema članku 12. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u 

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, upis u željeni objekt su mogli ostvariti roditelji djece koja su imala 

više bodova, a ako se radilo o djeci s istim brojem bodova prednost su imala djeca starije životne dobi. 

Molba roditelja je jednoglasno odbijena. 

Zaključak 4: 

1. Objekt podružnice Perla, Mali Lošinj, bit će zatvoren od 1. srpnja  do 31. kolovoza 2019.  U 

navedenom razdoblju djeca iz ove skupine imat će mogućnost boravka u matičnom vrtiću  Dječjeg 

vrtića Cvrčak, Mali Lošinj. 

2. Objekt podružnice Nešpula, Veli Lošinj bit će zatvoren od 1. srpnja do 31. kolovoza 2019. U 

navedenom razdoblju djeca iz ove skupine imat će mogućnost boravka u centralnom objektu 

(Omladinska 14), osim djece koja imaju prebivalište u Velom Lošinju za koju je mogućnost 

boravka osigurana u podružnici Žižula. 

 

3. Objekt podružnice Žalići u Nerezinama bit će otvoren tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine. U 

kolovozu 2019. godine podružnica će raditi od 08:00 sati do 14:00 sati, s jednim odgojiteljem. 

 

Suglasnost s objavom zaključaka potvrđuju: 

    

Melita Muškardin, mag. praesc.educ., ravnateljica   

Izvadak zaključaka iz zapisnika pripremila, 

Alma Šeperović, dipl.iur., tajnica ustanove 

 


