
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 

Omladinska 14 

51550 Mali Lošinj 

U Malom Lošinju, 24. siječnja 2020. 

 

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA  15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG 

VRTIĆA CVRČAK MALI LOŠINJ ODRŽANE DANA 

30. listopada 2019. KLASA: 601-02/19-05/01 URBROJ: 2213-23-06-19-18 

 

 

1. Zaključak 

Na temelju natječaja objavljenog od 17. 10.2019. do 25.10.2019. donesena je odluka o zasnivanju 

radnog odnosa sa sljedećim kandidatima natječaja koji su pravovremeno dostavili prijave i koji 

ispunjavaju uvjete natječaja. 

1. SARA BADURINA, stručna prvostupnica predškolskog odgoja s položenim stručnim ispitom,, 

za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece, ne neodređeno puno radno vrijeme, 

jedan izvršitelj 

2. ELIZABETA VUČKOVIĆ, sveučilišna prvostupnica ranog i  predškolskog odgoja i obrazovanja 

i DORIS MUSTAĆ, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, za radno mjesto 

odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece-pripravnik/pripravnica, na određeno nepuno radno 

vrijeme od četiri sata dnevno, na godinu dana, dva izvršitelja 

 

3. DORIS VEŠKOVIĆ MUŠKARDIN, magistra pedagogije i magistra edukacije hrvatskog jezika i 

književnosti s položenim stručnim ispitom za stručnog suradnika - pedagoga u predškolskoj 

ustanovi, ne neodređeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj 

Zaključak 2. 

Ravnateljica je podnijela Izvješće o provedenim izvanrednim upisima u Dječji vrtić Cvrčak Mali 

Lošinj koje je prihvaćeno jednoglasno.  

Na temelju Odluke o izvanrednim upisima Povjerenstva za upis u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

donesene dana 18. rujna 2019. , utvrđena su upražnjena mjesta za upis djece po objektima i odgojno-

obrazovnim skupinama i to: 

 

1. Skupina 04 / centralni Mali Lošinj/  djeca u četvrtoj godini života              1 mjesto 

2. Skupina 05 / centralni Mali Lošinj/ djeca u četvrtoj i petoj godini života   1 mjesto 

3. Skupina 08 / centralni Mali Lošinj/ / djeca u petoj i šestoj godini života   2 mjesta 

4. Skupina 10/ / centralni Mali Lošinj/  djeca u šestoj i sedmoj godini života    2 mjesta 

5. Skupina 11/ / centralni Mali Lošinj/ djeca u sedmoj godini života   2 mjesta 

6. Skupina 12/ podružnica Perla Mali Lošinj/djeca od tri godine do polaska u školu  1 mjesto 

7. Skupina 13/ podružnica Nešpula Veli Lošinj /djeca od jedne do tri godine   3 mjesta 

8. Skupina 16/ podružnica Žalići Nerezine/ djeca od tri godine života do polaska u školu  11 mjesta 

 

Na sastanku Povjerenstva održanom dana 10. listopada 2019. doneseno je Rješenje UP/I-034-02/19-

01/01, URBROJ. 2213-23-08-19-72, kojim je utvrđeno da je podneseno pravovremeno 6 zahtjeva za 

upis. Jedan zahtjev za upis je odbijen, budući dijete nije imalo navršenu godinu dana života. 

Usvojeni zahtjevi se odnose na: 

- tri zahtjeva za podružnicu Nešpula, Veli Lošinj, skupina 13 za djecu od jedne do tri godine  

- jedan zahtjev za centralni objekt u Malom Lošinju, skupina 11, djeca u sedmoj godini 

- jedan zahtjev za podružnicu Žalići, Nerezine, skupina 16,  za djecu od tri godine do polaska u 

školu.  



 

Zaključak 3. 

 

Utvrđen je Pročišćeni tekst Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić  

Cvrčak, Mali Lošinj. Pročišćeni tekst Pravilnika sadrži Pravilnik o mjerilima upisa djece rane i 

predškolske dobi KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ: 2213-02-06-16-48 koji je donesen na sjednici 

Upravnog vijeća dana 5. prosinca 2016. i Pravilnik o izmjena i dopunama Pravilnika o mjerilima 

upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj KLASA: 601-02/16-03/01, 

URBROJ. 2213-02-06/19-9 koji je donesen 20. veljače 2019. 

 

Suglasnost s objavom zaključaka potvrđuju: 

   

Melita Muškardin, mag. praesc.educ., ravnateljica   

Izvadak zaključaka iz zapisnika pripremila, 

Alma Šeperović, dipl.iur., tajnica ustanove 

 

 


