
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 
Omladinska 14 
51550 Mali Lošinj 
U Malom Lošinju, 20. listopada 2020. 
 

 
ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA  XXII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG 

VRTIĆA CVRČAK MALI LOŠINJ ODRŽANE DANA 
20. listopada 2020. KLASA: 601-02/20-05/01 URBROJ: 2213-23-06-20-10 

 
Zaključak 1. 
Zapisnik sa sjednice održane dana 25. rujna 2020. prihvaćen je jednoglasno. 
 
Zaključak 2. 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
Cvrčak, Mali Lošinj donesen je jednoglasno. 
 
Zaključak 3. 
Pravilnik o pravilima komunikacije putem interneta donesen je natpolovičnom većinom glasova 
prisutnih članova Upravnog vijeća. Za Pravilnik o pravilima komunikacije putem interneta je 
glasovalo ukupno pet članova, a jedan član Upravnog vijeća je bio protiv. 
 

Ad 4. 

Ravnateljica je upoznala prisutne da smo u tijeku s prijavom edukacije za specijalistu zaštite na radu 
koji bi imao ovlasti stručnjaka zaštite na radu prvog stupnja. Za navedenu edukaciju prijavljena je 
Petra Domac koja radi na radnom mjestu pomoćnika u odgojno-obrazovnom procesu za djecu s 
teškoćama. Kako bi u cijelosti ispunili zakonsku obvezu bit će potrebno nakon stečenog zvanja 
stručnjaka za zaštitu na radu prvog stupnja položiti i stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu drugog 
stupnja. Tada bi u cijelosti bio ispunjen zakonski uvjet u odnosu na obvezu Dječjeg vrtića za 
zapošljavanjem stručnjaka zaštite na radu. 

Ad 5. 

Ravnateljica je istaknula potrebu saniranja krovišta na adekvatan način. Za sada se samo vrše određeni 
popravci odnosno hitne intervencije. Ravnateljica će predložiti da navedeni problem  hitno treba 
cjelovito riješiti. 

Ad 6. 

Ravnateljica je izvijestila o provedenom postupku upisa u program predškole. Javni poziv o upisu u 
program predškole objavljen je na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića kao i na lokalnom radiju u trajanju 
od petnaest dana, od 1.listopada 2020. do 15. listopada 2020. Na poziv je pristigao samo jedan zahtjev 
za upis djeteta u program predškole i to za dijete koje živi na otoku Iloviku. Program predškole 
provest će učiteljica razredne nastave koja je ujedno i roditelj djeteta. Također je podnesen i jedan 
zahtjev za upis djeteta u redoviti program koji je također prihvaćen budući ima mjesta u odgojnim-
obrazovnim  skupinama odgovarajuće kronološke dobi. 



Ad 7. 

Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća s činjenicom da je dana 7. listopada 2020. između  
Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Dijane Horvat Vujić izvršena primopredaja ključeva i predaja u 
posjed dijela prostora na prvom katu nekretnine u ulici Vladimira Gortana 2 u Velom Lošinju. 

 
 
Suglasnost s objavom zaključaka potvrđuju: 
Melita Muškardin, mag. praesc.educ., ravnateljica   
 
Izvadak zaključaka iz zapisnika pripremila, 
Alma Šeperović, dipl.iur., tajnica ustanove 

 


