Dječji vrtić “Selca” iz Selaca (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), zastupan po DARIJI TRUTANIĆ,
ravnateljici i roditelj _______________________ (u daljnem tekstu: korisnik usluga), sklopili su

UGOVOR
o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta

Članak 1.
Dječji vrtić se obvezuje pružiti usluge redovitog 6- satnog programa njege, odgoja,
naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
_______________________________ (u daljnem tekstu: neposredni korisnik usluga) u terminu
od 8 do14 sati, u skladu s propisanim programom i standardom predškolskog odgoja, u razdoblju
od 01.09.2014.g. do30.06.2015.g.
Članak 2.
Dječji vrtić dužan je pružati usluge neposrednom korisniku usluga u svemu u skladu sa
Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi, svojim normativnim aktima, godišnjim planom i
programom rada koji obuhvaća programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, a
korisnik usluga je, radi toga, dužan sudjelovati u cijeni programa i dječjem vrtiću platiti naknadu.
Članak 3.
Korisnik usluga u cijeni programa sudjeluje mjesečno s _________kuna, odnosno u
iznosu kojeg odredi Općina Selca (u daljnjem tekstu: Osnivač). O eventualnoj promjeni iznosa iz
predhodnog stavka ovog članka korisnik usluga bit će pismeno i pravovremeno obaviješten.
Članak 4.
Iznos iz Članka 3. ovog Ugovora korisnik usluga uplaćuje do 15-og u mjesecu za tekući
mjesec na IBAN Dječjeg vrtića broj HR3523300031100096637. Ukoliko korisnik ne izvrši
obvezu plaćanja u roku od 30 dana po isteku zadnjeg dana dospijeća obveze iz predhodnog
članka, Dječji vrtić će otkazati pružanje usluga, a dospjela potraživanja naplatiti putem suda.

Članak 5.
Roditelji - korisnici usluga s više djece upisanih u vrtić ostvaruju pravo na umanjenje
sudjelovanja u cijeni programa iz prethodnog stavka i to:
- roditelji s dvoje djece upisanih u vrtić: za prvo dijete plaćaju pun iznos, a za drugo dijete iznos
umanjen za 20%,
- roditelji s troje djece upisane u vrtić plaćaju za treće dijete 40% od cijene određenog programa,
- samohrani roditelj plaća dodatnih 20% manji iznos u odnosu na iznose iz prve alineje, a za
treće dijete upisano u vrtić se oslobađa plaćanja u cijelosti.
Pravo na smanjenje sudjelovanja u plaćanju cijene programa priznaje se:
- djeci invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta koji plaća 30 % od cijene
utvrđenog programa
- za dijete koje zbog bolesti ne koristi kontinuirano usluge vrtića preko 5 radnih dana uzastopno,
roditelj plaća 30% cijene usluga za svaki dan koji nije boravio u vrtiću, a na temelju potvrde
liječnika o bolesti djeteta. O izostanku djeteta iz dječjeg vrtića, radi razloga navedenog u stavku
1. alineja 2. ovog članka roditelji – korisnici usluga su dužni obavijestiti vrtić u roku od 3 dana.
Za vrijeme odstutnosti djeteta iz vrtića dužeg od 10 radnih dana uzastopno, kada je dijete
odsutno zbog drugih razologa od onih navedenih u članku 5 stavak 1, alineja 2 (npr. odlazak u
inozemstvo, odlazak u goste i dr.) korisnik usluge dužan je platiti cijenu usluge u visini od 50%
cijene usluga za svaki dan koji nije boravio u vrtiću.
Za djecu koja pohađaju vrtić za vrijeme ljetnih mjeseci, u slučaju izostanka djeteta u
srpnju i kolovozu, ne primjenjuje se odbijanje od pune cijene usluge niti uz ispričnicu liječnika.
Izuzetno od odluke oslobađaju se u cjelosti od obveze sudjelovanja u cijeni programa
dječjeg vrtića:
- djeca invalida Domovinskoga rata s utvrđenim 100% -tnim stupnjem invaliditeta utvrđenog
rješenjem ovlaštene komisije
- djeca bez oba roditelja
- četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji pod uvjetom da su sva četiri (ili više) djeteta maloljetna
- djeca čija obitelj zbog teškog socijalnog statusa prima pomoć za uzdržavanje, a dijete naknadu
za tuđu pomoć i njegu ili naknadu za osobnu invalidninu
Članak 6.
Roditelj je dužan obavijestiti dječji vrtić o prekidu korištenja usluga najmanje 8 dana
prije dana prekida.
Korisnik usluga dužan je vrtiću podmiriti troškove do dana prekida.
Ako dijete ne boravi u Dječjem vrtiću dulje od 30 dana, korisnik usluga dužan je
najkasnije u tom roku, odnosno u roku od 30 dana od početka izostanka, dostaviti Dječjem vrtiću
pisanu obavijest o razlozima duljeg izostanka djeteta. U slučaju da korisnik usluga nije dostavio
Dječjem vrtiću pisanu obavijest niti obavijest o razlozima duljeg izostanka djeteta, smatrat će se

da je dijete ispisano iz Dječjeg vrtića protekom roka od 30 dana od posljednjeg dana boravka
djeteta u programu, a korisnik usluga dužan je platiti sve dospjele troškove programa do tog
roka.
Članak 7.
Korisnici usluga dužni su između ostalog i:
-

pridržavati se dnevnog ritma rada određenog Pravilnikom o radu;
pratiti rad i napredovanje djece i surađivati s Dječjim vrtićem radi ostvarivanja ciljeva
predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci;
čuvati imovinu vrtića;
pridržavati se kućnog reda određenog Pravilnikom o kućnom redu;
surađivati s Dječjim vrtićem prateći rad i nepredovanje djeteta putem:
individualnih razgovora s djelatnicima vrtića (odgojiteljima, stručnim
suradnikom, zdravstvenim djelatnikom, ravnateljem);
sastanaka roditelja, stručnih predavanja u vrtiću
Članak 8.

Neposredni korisnik usluga ne može pohađati vrtić:
-

kod antibiotske terapije
kod dispepsije (proljeva)
kod pojave uši
kod zaraznih bolesti

U slučaju da je neposredni korisnik usluga obolio od neke zarazne bolesti, a boravio je u
vrtiću, korisnik je dužan o tome obavijestiti Dječji vrtić.
Članak 9.
Dječji vrtić će za 2014./2015. pedagošku godinu počevši od 01.09.2014.g. osigurati neposrednog
korisnika u odgovarajućem društvu. Policom osiguranja pokriveni su nesretni slučajevi (prema
stupnju invaliditeta) koji se mogu neposrednom korisniku usluga u i izvan vrtića i roditeljskog
doma. Godišnji iznos osiguranja financira Osnivač.
Članak 10.
U slučaju spora oko provođenja ovog Ugovora nadležan je Općinski sud u Supetru.

Članak 11.
Dječji vrtić može otkazati program neposrednom korisniku usluga za slučaj nemarnog i
neodgovornog odnosa neposrednog korisnika prema vrtiću.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka kod kojih Dječji vrtić i korisnik
usluga zadržavaju po jedan primjerak.

Korisnik usluga:
________________________
(
)
U Selcima, _____________god.

M:P:

Ravnateljica:
______________________
(Darija Trutanić)

