Dječji vrtić ''Povljanski tići'' Povljana
Trg bana Josipa Jelačića 19, 23249 Povljana
Tel:023/692-500
e-mail:povljanskitici@net.hr

Na temelju članka 48. Stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne
novine'' br. 10/97, 107/07) , članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe (''Narodne novine'' br. 63/08), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća
Općine Povljana koje je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2014. godine,
Klasa:601-01/14-01/1, Ur.broj:2198/25-40-14-1 donijelo Odluku, Upravno vijeće na sjednici
održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi
Članak 1.
Troškovi smještaja djece s prebivalištem na području Općine Povljana u predškolskoj
ustanovi Dječji vrtić ''Povljanski tići'' Povljana (u daljnjem tekstu: predškolska ustanova),
utvrđuju se u visini:
a) 5,5-satni program………………………………………….....1.000,00 kn
Članak 2.
Utvrđuje se participacija osnivača ustanove i roditelja u troškovima smještaja djece u
predškolskoj ustanovi na slijedeći način:
a) Općina Povljana
-

5,5-satni program…………………………………………........600,00 kn

a) Roditelji/ staratelji
-

5,5-satni program…………………………………………........400,00 kn

Članak 3.
Pravo na popust kod plaćanja troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi ostvaruju:
 Djeca invalida Domovinskog rata iznad 70%- tnog oštećenja……………………...
…………………...……....50% cijene smještaja
 Djeca korisnika stalne socijalne pomoći………………......50% cijene smještaja
 Za smještaj trećeg djeteta u predškolsku ustanovu………..50% cijene smještaja
 Roditelji koji imaju četvero i više malodobne djece……....50% cijene smještaja
 Za vrijeme odsutnosti djeteta iz predškolske ustanove (5 i više dana zbog bolesti),
cijena dnevne participacije smanjuje se za 25%
 Za vrijeme odsutnosti tijekom ljeta (lipanj, srpanj i kolovoz) plaća se 50% mjesečne
participacije




Djeca s teškoćama u razvoju (koja imaju Rješenje Centra za socijalnu skrb) u cijelosti
se oslobađaju plaćanja cijene smještaja u predškolskoj ustanovi
Djeca iz obitelji u kojima su po mišljenju Centra za socijalnu skrb poremećeni odnosi
u obitelji ( zbog raznih oblika nasilje u obitelji, alkoholizma, droge i sl.), po preporuci
Centra za socijalnu skrb u cijelosti se oslobađaju plaćanja cijene smještaja u
predškolskoj ustanovi

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči dječjeg vrtića.
Dan objave: 30. lipnja 2016. godine
Dan stupanja na snagu: 08. srpnja 2016. godine
Klasa:601-01/16-01/1
Ur.broj:2198-01-04-16-1
Povljana, 30. lipnja 2016. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Sanja Pogorilić

