
 
 

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 

Omladinska 14 

51550 Mali Lošinj 

U Malom Lošinju, 15. srpnja 2020. 

 

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA  XVIII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK MALI LOŠINJ ODRŽANE DANA 

29. svibnja 2020. KLASA: 601-02/20-05/01 URBROJ: 2213-23-06-20-2 

 

 

Zaključak 1. 

Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. veljače 2020. prihvaćen je 

jednoglasno. 

 

Zaključak 2. 

Odluka o redovitom postupku upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

za pedagošku godinu 2020/2021. donesena je jednoglasno. 

 

Zaključak 3. 

Financijsko izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za razdoblje od 1. 1. 2020. godine do 

31. 3. 2020. godine doneseno je jednoglasno. 

 

Zaključak 4. 

Rad subotama kao i sezonski upis djece u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj (od 1.7. do 31.8.2020.)  

bit će omogućen ukoliko prestanu važiti epidemiološke mjere koje se odnose na zabranu spajanja 

djece iz različitih skupina kao i zabranu prelaska odgojitelja predškolske djece i jedne skupine u 

drugu. 

 

Zaključak 5. 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj koji u prilogu ima 

Popis arhivskog i dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja donesen je jednoglasno. 

 

Zaključak 6. 

Utvrđen je pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak u koji su uključene sljedeće odluke: 

 Odluka o donošenju Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 23.11.2010. 

 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, donesena dana 

19.12.2013. 

 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, donesena dana 24. 

9. 2014. 



 
 

 i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, donesena dana 24. 

9. 2017. 

 

Zaključak 7. 

 

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

Cvrčak, Mali Lošinj, u koji su uključeni sljedeći opći akti: 

 Pravilnik o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj,  

donesen 5. prosinca 2016. i naknadna suglasnost Grada Malog Lošinja od 6. 4. 2017. 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u 

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, doneseno dana 20. veljače 2019. i naknadnu  suglasnost Grada 

Malog Lošinja od  31. 3. 2019. 

 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi 

u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, donesen dana 20. 2. 2020. i naknadnu suglasnost Grada Malog 

Lošinja od 29. 5. 2020. 

 

Zaključak 8. 

Natječaj za radna mjesta odgojitelj predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, dva 

izvršitelja i za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme jedan izvršitelj, te za radno mjesto 

spremačice na određeno puno radno vrijeme jedan izvršitelj bit će objavljen u kolovozu 2020 , na 

mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića kao i na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje. 

 

Suglasnost s objavom zaključaka potvrđuju: 

   

v.r.Melita Muškardin, mag. praesc.educ., ravnateljica   

 

Izvadak zaključaka iz zapisnika pripremila: 

 

v.r. Alma Šeperović, dipl.iur., tajnica ustanove 

 

 


