Dječji vrtić Pčelica Bisag, Bisag 24, OIB 30725929192, (u nastavku teksta: Dječji vrtić) zastupan po
ravnateljici Martini Hrupec, bacc. predškolskog odgoja,
i
roditelj _____________________________________________________________________________
(Ime i prezime oba roditelja, adresa, OIB) u nastavku teksta: Korisnik usluga, sklapaju

UGOVOR
o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta

Članak 1.
Dječji vrtić se obvezuje pružiti usluge redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene
zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta
____________________________________________________________________________________
u skladu s propisanim programom i državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja, u razdoblju
od ____________ godine do ispisa djeteta.
Članak 2.
Program iz članka 1. ovog Ugovora, koji dnevno uključuje 4 obroka, dijete će koristiti radnim
danom od ponedjeljka do petka.
Dječji vrtić zadržava pravo na posebno organiziranje programa tijekom lipnja, srpnja i kolovoza,
vodeći računa o potrebama korisnika usluga.
Dječji vrtić zadržava pravo raspoređivanja djeteta iz jedne u drugu odgojno-obrazovnu skupinu u
skladu s pedagoškim načelima i interesima organizacije rada u zadovoljavanju utvrđenih potreba za
programom predškolskog odgoja.
Dječji vrtić može izmijeniti uvjete ostvarivanja programa za dijete ili otkazati ostvarivanje
programa u slučaju značajnih promjena zdravstvenog stanja ili razvojnog statusa djeteta koje uoči stručni
tim Dječjeg vrtića, a na temelju obavljenih pretraga i mišljenja nadležnih službi te provedene pedagoške
opservacije djeteta, ako je to u interesu razvojnih potreba i sigurnosti djeteta odnosno sigurnosti i
ostvarivanja odgojno-obrazovnog programa za drugu djecu.
Članak 3.
Ekonomska cijena redovitog programa Dječjeg vrtića iznosi 1.700,00 kuna mjesečno po djetetu.
Korisnik usluga s prebivalištem na području Općine Breznica sudjeluje u cijeni programa s
800,00 kuna mjesečno po djetetu, a Općina Breznica s 900,00 kuna mjesečno po djetetu, pod uvjetom da
je korisnik usluga podmirio sve obveze prema Općini Breznica o čemu je dužan dostaviti potvrdu Općine
Breznica.
Korisnik usluga izvan područja Općine Breznica sudjeluje u cijeni programa u iznosu koji se
definira kao razlika između ekonomske cijene i sufinanciranja općine/grada na čijem području je
prebivalište korisnika.
Ako općina ili grad na čijem području je prebivalište roditelja/korisnika usluga ne sufinancira
ekonomsku cijenu programa, korisnik usluga plaća punu ekonomsku cijenu.
Članak 4.
Roditeljima/korisnicima usluge čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest ili oporavak nakon
bolesti) ne koristi usluge Vrtića kontinuirano 10 radnih dana, uz predočenje liječničke potvrde, umanjuje
se iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa za 20 %.
Olakšicu iz stavka 1. ovog članka roditelji/korisnici mogu koristiti za najviše dva mjeseca (bilo
koja) u kalendarskoj godini.

Članak 5.
Korisnik usluga se obvezuje da će utvrđeni iznos sudjelovanja u cijeni programa uplaćivati
najkasnije do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec, na žiro-račun: HR2123600001102764086.
Članak 6.
Korisnik usluga se obvezuje da će, ukoliko njegovo dijete koristi koji od posebnih ili dodatnih
programa u sklopu ili izvan redovitog programa koji je predmet ovog Ugovora, posebno plaćati troškove
tih programa prema posebnom ugovoru sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
Članak 7.
Korisnik usluga može raskinuti ugovor podnošenjem zahtjeva za ispis najmanje 30 dana prije
ispisa.
Dječji vrtić može raskinuti ugovor u slučaju neplaćanja računa 60 dana od dana nastanka obveze,
a potraživanja iz ovog Ugovora naplatiti putem ovrhe.
Članak 8.
Korisnik usluga obvezuje se da će osobno dovoditi i odvoditi dijete iz odgojne skupine ili
izvijestiti odgojitelja o punoljetnoj osobi koju je za to ovlastio.
Članak 9.
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu korisnik usluga dužan je dostaviti Dječjem vrtiću
potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.
Korisnik usluga obvezuje se da neće dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete kako bi se izbjeglo
ugrožavanje zdravlja druge djece, te da će se nakon završenog liječenja dostaviti potvrda nadležnog
liječnika o obavljenom zdravstvenom pregledu kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u Dječjem
vrtiću.
Članak 10.
Korisnik usluga dužan je prilikom dovođenja djeteta u Dječji vrtić donijeti slijedeće stvari za
njegove osobne potrebe:
 Za jaslice: papuče, rezervna odjeća, krema za njegu tijela, pelene za jednokratnu upotrebu, vlažne
maramice, bočicu za čaj i dudu (ukoliko dijete koristi).
 Za vrtić: papuče, rezervna odjeća, pribor za osobnu higijenu (četkica i pasta za zube), papirnati
ručnici.
Članak 11.
Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije regulirano ovim Ugovorom važe odredbe općih
akata Općine Breznica i Dječjeg vrtića kojima je reguliran upis djece u Dječji vrtić i ostvarivanje prava i
obveza korisnika usluga.
Članak 12.
Za slučaj eventualnog spora nadležan je Općinski sud u Varaždinu.
Članak 13.
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih se jedan uručuje korisniku
usluga a jedan primjerak ostaje u Dječjem vrtiću.
U Bisagu, ____________________

KORISNIK USLUGA

RAVNATELJICA
Martina Hrupec, bacc. predšk. odgoja

