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ZAPISNIK 

s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Biser Lastova, 

održane 10. listopada 2022. godine, s početkom u 13 sati,  

u prostorijama Općine Lastovo 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Antonia Barbić, Antonela Hropić, Stefanie Milka Čihoratić, 

Tea Škratulja  

ODSUTNI ČLANOVI VIJEĆA: Toni Grgurević (opravdano) 

OSTALI NAZOČNI: Nina Glumac, v.d. ravnatelja 

Predsjednica Antonia Barbić otvorila je sjednicu i pozdravila nazočne.  

Predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da su na sjednici nazočna četiri člana i da Upravno 

vijeće može pravovaljano odlučivati te je predložila sljedeći izmjenjeni 

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća 

2. Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća 

3. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića 

Biser Lastova  

4. Zahtjev za upis - Frlan 

5. Razno 

 

Predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje prijedlog Dnevnog reda.  

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da je jednoglasno (sa 

četiri glasa „za“) usvojen dnevni red. 

 

 

AD 1. ZAPISNIK S 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 19. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 19. 

sjednice Upravnog vijeća jednoglasno (sa  četiri glasa „za“) usvaja. 

 

AD 2. ZAPISNIK S 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Zapisnik s 20. 

sjednice Upravnog vijeća. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić utvrdila je da se Zapisnik s 20. 

sjednice Upravnog vijeća jednoglasno (sa  četiri glasa „za“) usvaja. 
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AD 3. ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE 

RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA BISER LASTOVA  

 

Antonia Barbić: Budući da je v.d. ravnatelja Nina Glumac, na osobni zahtjev, razriješena 

vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova s danom 27. listopada 2022. 

godine, ovom Odlukom se raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg 

vrtića Biser Lastova te utvrđuje tekst Javnog natječaja koji će se poslati na objavu u „Narodne 

novine“. 

 

Kako nije bilo rasprave, predsjednica Antonia Barbić stavlja na glasovanje Odluku o 

raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić je utvrdila da se jednoglasno (sa  

četiri glasa „za“) donosi 

 

Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

Dječjeg vrtića Biser Lastova (u privitku). 

 

AD 4. ZAHTJEV ZA UPIS - FRLAN 

 

Antonia Barbić: Dana 5. listopada 2022. godine, roditelji Vesna i Mario Frlan predali su 

potpuni Zahtjev za upis djeteta Damjana Frlana u mješovitu vrtićnu odgojno-obrazovnu 

skupinu.  

 

Predsjednica Antonia Barbić daje riječ v.d. ravnatelja Nini Glumac za mišljenje. 

 

Nina Glumac: Obavila sam već razgovor s roditeljima Damjana Frlan. S obzirom da je dječak 

već pohađao Vrtić, imamo saznanja da je riječ o djetetu s poteškoćama u razvoju bez obzira 

što tada nismo imali potpunu dokumentaciju o tome. S obzirom da je radi o značajnijim 

poteškoćama u razvoju djetetu je potreban asistent, odnosno asistent samo za njega. Nažalost, 

trenutno Općina, odnosno Vrtić nema sredstava za dodatno zapošljavanje, a nema ni 

zainteresiranih osoba za rad asistenta. Ono što smo ponudili roditeljima da krenemo od 

početka s adaptacijom te da roditelji majka ili otac borave s djetetom u skupini. Roditelji se 

nisu izjasnili pristaju li na to. 

 

Antonia Barbić: Jesi li rekla koliko bi to sati bilo na dan? 

 

Nina Glumac: Krenuli bi s adaptacijom od početka, jer ipak radi se o vremenu od šest mjeseci 

da dijete nije boravilo u skupini. Naravno da je cilj da se jednog dana dođe to tih maksimalno 

4 sata dnevno, koliko djeca s teškoćama inače maksimalno borave u skupini. Dok ne vidimo 

kako će se dijete prilagođavat, teško je točno utvrdit. Adaptacija će biti pola sata do 45 minuta 

kako se roditelji budi dogovorili s odgojiteljicama u skupini. 

 

Antonia Barbić: Znači tvoj je prijedlog da dijete svakako bude s roditeljem, da krene od pola 

sata pa maksimalno 4 sata dnevno jednog dana. 

 

Nina Glumac: Tako je. Djeca s poteškoćama u razvoju maksimalno 4 sata dnevno u skupini. 

 

Antonela Hropić: Nina, jel to sigurno da će roditelji biti s njim u skupini jer se bojim da će 

opet doći do šuma u komunikaciji i da ćemo opet prolaziti oni što smo prolazili. 
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Nina Glumac: Objasnila sam im situaciju, da nema asistenta, odnosno osobe koja bi bila samo 

uz njega i da zbog financija je vrlo vjerojatno neće ni bit. Da je jedina opcija, da borave s njim 

u skupini jer je njemu zaista potreba osoba koja će biti uz njega. 

 

Antonia Babrić: Donijet ćemo Odluku u kojoj će jasno pisati svi uvjeti i pozvat će se roditelje 

na potpis Ugovora temeljem Odluke. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Asistenta nismo tražili zato što službeno nema sredstava. 

 

Antonia Barbić: Asistenta financira Općina, a osim što Općina nema sredstava jedva nalazimo 

odgojitelje za zapošljavanje, a kamoli asistenta.  

 

Tea Škratulja: Da teško je pronaći takvu osobu, još su mali i novci. 

 

Antonia Barbić: Prošle godine je dijete imalo asistenta, no roditelji nisu ostvarili dobru 

suradnju s odgojiteljicama i nisu poštivali dogovore. Na kraju su ispisali dijete iz Vrtića i nisu 

ove godine na vrijeme predali Zahtjev za upis. Želim reći da im se i prije maksimalno izašlo u 

susret, na sve moguće načine i oslobodili smo ih od plaćanja. 

 

Tea Škratulja: Mislim da oni očekuju puno više od Vrtića al da jednostavno moraju shvatiti da 

se ne radi o rehabilitacijskom centru, koliko god im to bilo teško. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Nina, što je točno roditeljima smetalo u tom nezadovoljstvu, s čim 

su bili nezadovoljni? 

 

Nina Glumac: Prvi je problem je bio u komunikaciji. Majku smo više puta pitali  je li 

zadovoljna i rekla bi da je i da bi jedino voljela da se dječaku krene produživat vrijeme. I onda 

se samo jednom dogodilo da je došla ljuta i ispisala dječaka. Kad sam ih sad zvala na 

razgovor sada, opet sam ih pitala u čemu je bio problem, i opet ni sama nije mogla reći, nego 

da nije mogla komunicirati, da je nitko nije ništa pitao, što apsolutno nije istina. Problem je 

što od Vrtića očekuju da bude edukacijsko-rehabilitacijska ustanova, a to nažalost nismo. To 

im ne možemo ponuditi. Možemo raditi na socijalizaciji dječaka i određene aktivnosti. 

 

Stefanie Milka Čihoratić: Onda stvarno radimo najviše što se može. 

 

Nina Glumac: Stvarno želimo pomoći, da se dijete socijalizira, i zato smo ponudili boravak 

roditelja u skupini. Od kad su roditelji ispisali dijete iz Vrtića, nismo ni znali da žele upisati 

dijete ponovno u Vrtić jer su jasno rekli da ne žele da dijete ide u Vrtić na Lastovu. 

 

Antonia Barbić zaključuje raspravi i stavlja na glasovanje Odluku da se prihvaća upis djeteta s 

teškoćama u razvoju uz obveznu pratnju roditelja, počevši od adaptacije do najviše 4 sata 

dnevno, u dogovoru s odgojiteljicama skupine, uz oslobađanje od plaćanja cijene Programa te 

da se pozove roditelje na potpis Ugovora sukladno odredbama ove Odluke. 

 

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednica Antonia Barbić je utvrdila da se jednoglasno (sa  

četiri glasa „za“) donosi 

 

Odluka o upisu - Frlan (u prilogu) 
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AD 5. RAZNO 

 

Nakon rasprave o programu predškole i daljnjim zahtjevima za upis, predsjednica Antonia 

Barbić zaključuje sjednicu u 13.35 sati. 

 

Prema tonskom zapisu              

zapisnik napisala 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

Marinela Giljević        

        Antonia Barbić, v.r. 

KLASA: 601-02/22-07/09 

URBROJ: 2145-05-02-22-2 

U Lastovu, 10. listopada 2022. godine 

 

 

Prilog: 

 Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića 

Biser Lastova 

 Odluka o upisu - Frlan  

 


