Temeljem čl. 48. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), čl.
41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08 i 90/10) i čl. 17.
Odluke o socijalnoj skrbi grada Ozlja ( KLASA: 551-01/16-01/32, URBROJ: 2133/05-01-16-01),
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj na svojoj 40. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. 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 iznosi 640,00 kn mjesečno. Vrtić će roditeljima
ispostaviti uplatnice do 5. u mjesecu za tekući mjesec. Roditelji su dužni podmiriti račun do 20. u
mjesecu za tekući mjesec.
Članak 3.
Korisnik za drugo dijete u Vrtiću plaća 10 % umanjenu cijenu od one koju roditelji plaćaju za prvo
dijete.
Članak 4.
Korisnik za dijete koje u vrtiću boravi kraće iz zdravstvenih razloga, po Odluci o socijalnoj skrbi
Grada Ozlja 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 medicinsku dokumentaciju.
Članak 5.
Korisnik za treće dijete u Vrtiću, po Odluci o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 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.

Članak 6.
Za vrijeme izbivanja iz Vrtića, ako je to izbivanje uslijedilo zbog najavljenog korištenja godišnjeg
odmora ( najmanje 15 radnih dana), uplate se umanjuju za 50% iznosa pune cijene boravka djeteta u
Vrtiću za te dane. U slučaju bolesti djeteta u trajanju duljem od 10 radnih dana neprekidno ( uz
predočenje liječničke potvrde), cijena boravka djeteta za te dane umanjuje se za 50% od pune cijene
boravka djeteta u Vrtiću.

