
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 
novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19), članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.) i čl. 60 Statuta 
Dječjeg vrLća Roda, Upravno vijeće Dječjeg vrLća Roda na 19.  sjednici u drugom mandatu 
održanoj 22. ožujka 2021.  godine donijelo je 

O D L U K U 
O 

Sudjelovanju roditelja – korisnika usluga u cijeni programa u dječjem vr<ću  Roda 

                                                                           Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u  cijeni 
programa odgoja i obrazovanja u Dječjem vrLću Roda (u daljnjem tekstu : Dječji vrLć). 

Osnivač Dječjeg  vrLća je fizička osoba i to Maja Rodić Škondro. 

Članak 2. 

U Dječjem vrLću ostvaruju se slijedeći programi predškolskog odgoja i obrazovanja: 
-  redoviL 10 satni programi za djecu rane i predškolske dobi 
- program predškole u sklopu primarnog programa 
- program ranog učenja engleskog jezika i poseban program kinezioloških akLvnosL u cijeni 
primarnog programa dok postoji ekonomska isplaLvost 

Članak 3. 

Troškove boravka djece u Dječjem vrLću  podmirivaL  će se iz sufinanciranja Grada Ivanić 
Grada  i roditelja djece upisane u Dječji vrLć. 

Članak 4.  
Sukladno članku 4.  Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene programa u Dječjem vrLću 
utvrđuje se ekonomska cijena smještaja djece u Dječjem vrLću kako slijedi: 

Ekonomska cijena za 10 – satni program iznosi 2.220,00  kn mjesečno. 

Članak 5. 
Sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni 10- satnog programa iznosi 850,00 kuna za 
djecu s prebivalištem na području Ivanić-Grada. 



Članak 6. 

Dječji vrLć sa roditeljima – korisnicima usluga zaključuje ugovor u kojem se definiraju prava i 
obveze ugovornih strana, mjesečni iznos ekonomske cijene usluge, mjesečni iznos cijene 
usluge koju podmiruje roditelj – korisnik usluge, cijena adaptacije u skupini u slučaju ispisa, 
rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja odredbi ugovora.  

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja. 

                                                                                 Predsjednica Upravnog  
                                                                             vijeća 
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Ivanić Grad  22. ožujka 2021.


