Temeljem čl. 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13),
čl. 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja ( NN 63/08 i 90/10) ,
čl. 16. Odluke o socijalnoj skrbi grada Ozlja ( KLASA: 551-01/18-01/39, URBROJ: 2133/05-01-18-1)
i čl. 18. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Zvončić
Ozalj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj na svojoj 17. sjednici održanoj 29. kolovoza 2019.
godine donosi

PRAVILNIK O PARTICIPACIJI
roditelja za korištenje usluga
DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJ
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se participiranje roditelja u cijeni boravka djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić
Ozalj ( u daljnjem tekstu: Vrtić).
Članak 2.
Cijena korištenja usluga Vrtića je jedinstvena i za roditelja/skrbnika korisnika usluga iznosi 640,00 kn
mjesečno. Vrtić će roditeljima ispostaviti račun do 5. u mjesecu za protekli mjesec. Roditelji su dužni
podmiriti račun do 25. u mjesecu.
Članak 3.
Korisnik za drugo dijete u Vrtiću plaća 10 % umanjenu cijenu od one koju roditelji plaćaju za prvo
dijete.
Članak 4.
Korisnik za treće dijete u Vrtiću ima pravo na boravak djeteta u Vrtiću bez naknade. Da bi ostvario to
pravo, korisnik je dužan podnijeti ispunjen zahtjev Gradu Ozlju i uz njega priložiti preslike osobnih
iskaznica roditelja ili skrbnika, potvrdu Vrtića o upisu djeteta i rodne listove za djecu, uvjerenje o
prebivalištu djece i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva sa izjavom o privoli davanja osobnih
podataka.
Članak 5.
Korisnik za dijete s teškoćama u razvoju može ostvariti pravo na boravak djeteta bez naknade u
Kraćem programu odgojno- obrazovnog rada s djecom od navršene treće godine života do polaska u
osnovnu školu temeljem medicinske dokumentacije, a na preporuku psihologa.
Članak 6.
Korisnik za dijete koje u vrtiću boravi kraće iz zdravstvenih razloga ima pravo na boravak djeteta u
Vrtiću bez naknade. Da bi ostvario to pravo, korisnik koji ostvaruje prava iz socijalne skrbi dužan je
podnijeti ispunjen zahtjev Gradu Ozlju i uz njega priložiti vlastoručno potpisanu izjavu danu pod
kaznenom i materijalnom odgovornošću o članovima zajedničkog domaćinstva, preslike osobnih
iskaznica roditelja ili skrbnika, rodne listove za djecu, uvjerenje o prebivalištu djeteta i izjavu o
osobnim podacima. Korisnik koji ispunjava socijalni uvjet treba priložiti i rješenje Centra za socijalnu

skrb o utvrđivanju zajamčene minimalne naknade ili ako ispunjava imovinski uvjet potvrdu
poslodavca ili nadležne porezne uprave o prihodima svih članova domaćinstva isplaćenih u posljednja
tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, odnosno potvrdu Zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje kao dokaz o nezaposlenosti, a za samohrane roditelje i dokaz o statusu
samohranog roditelja. Korisnik koji ispunjava posebni uvjet treba priložiti i medicinsku
dokumentaciju.
Članak 7.
Za vrijeme izbivanja iz Vrtića, ako je to izbivanje uslijedilo zbog najavljenog korištenja godišnjeg
odmora ( najmanje 15 radnih dana u kontinuitetu), uplate se za te dane umanjuju za 50% iznosa pune
cijene boravka djeteta u Vrtiću.
U slučaju bolesti djeteta u trajanju od 10 radnih dana i dulje ( uz predočenje liječničke potvrde), cijena
boravka djeteta se za te dane umanjuje za 50% od pune cijene boravka djeteta u Vrtiću.
Članak 8.
Korisnik za dijete koje je privremeno ispisano plaća 50 % od jedinstvene cijene usluga Vrtića za
period ispisa. Privremeni ispis ne može biti dulji od 60 dana u pedagoškoj godini.
Članak 9.
Na ovom Pravilniku temelje se Ugovori o uvjetima i načinu korištenja usluga te o međusobnim
pravima i obvezama roditelja i Ustanove i služi za obračunavanje participacije za korištenje usluga
Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o participaciji roditelja za korištenje
usluga Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj od 27. srpnja 2017. godine ( KLASA: 601-02/17-07/02,
URBROJ: 2133-81-03-17-01).
Pravilnik se primjenjuje od 2. rujna 2019. godine.
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UPRAVNOG VIJEĆA:
____________________
Hrvoje Zoretić
Ozalj, 29. kolovoz 2019. godine
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