Prosvjetno – kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj - Osijek

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ - Eszék
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PRAVILNIK
o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja/staratelja
u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bobita“,
koji djeluje u sustavu PKC Mađara u RH

_____________________________________________________________________________________________________________________

Adresa - Cím : HR – 31000 Osijek ( Eszék ), Drinska 12A
Telefon: ( 00385 – 31) 274 - 339 ; Tel. / fax: ( 00385 – 31 ) 274 – 340, 275 - 265
E-mail: magyar-kozpont@pkc-madjara.t-com.hr ; URL : www.magyar-kozpont.hr
Žiro – račun ( kúnaszámlaszám ): 2500009 – 1102019611; MB: 01462440; OIB: 44552139436

Temeljem članka 48. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. br.10 / 97. i
107/07. ), te članka 20. stavka 1. podstavka 2. Statuta, Upravno vijeće Prosvjetno – kulturnog
centra Mađara u Republici Hrvatskoj ( u daljnjem tekstu: Centar ) na sjednici održanoj
dana 27. svibnja 2010. godine donosi

PRAVILNIK
o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja / staratelja
u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bobita”, koji djeluje u sustavu PKC Mađara u RH

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja roditelja/staratelja u cijeni
programa Dječjeg vrtića „ Bobita’’ koji djeluje u sustavu Centra.
Članak 2.
Roditelj / staratelj korisnik usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa Dječjeg vrtića
„Bobita“ koje ostvaruje njegovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa, te socijalnom i
imovnom statusu obitelji, tako da plaća dio cijene programa.
Članak 3.
Program dječjeg vrtića organizira se u pravilu za pet radnih dana tjedno osim za
vrijeme praznika, a tijekom srpnja i kolovoza vrtić ne radi.
Članak 4.
Cijena korištenja usluga Dj. vrtića „Bobita“ s kojom roditelj/staratelj korisnik usluga
sudjeluje u cijeni programa određuje se prema primanjima po članu obitelji, kako slijedi:
Primanja po
članu obitelji

do 999,00 kn
od 1.000,00 kn

10 – satni program
( cjelodnevni boravak )

500,00 kn
640,00 kn

5 - satni program
poludnevni boravak
s ručkom

400,00 kn
520,00 kn

5 – satni program
poludnevni boravak
bez ručka

300,00 kn
400,00 kn

Visina primanja po članu obitelji iz ovog članka utvrđivati će se kao prosjek primanja
na osnovu:
- potvrde poslodavca o visini primljenog dohotka u zadnja tri mjeseca računajući od
dana upisa u vrtić,
- potvrde o visini ukupnog prihoda za sve članove obitelji za prethodnu godinu koju
izdaje Ministarstvo financija – Porezna uprava Osijek, te
- priložene izjave o broju članova obitelji.
Roditelj/staratelj korisnik usluge je dužan potvrde i izjavu iz stavka 2. ovoga članka
dostaviti na dan službenog upisa u vrtić, za svaku godinu korištenja usluge Centra.
U slučaju promjene utvrđene visine primanja po članu obitelji tijekom godine,
roditelj/staratelj korisnik usluge dužan je obavijestiti Centar.
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Ukoliko je roditelj/staratelj umirovljenik, visinu primljenog dohotka dokazuje izvješćem o
mirovini za prethodna tri mjeseca računajući od dana upisa u vrtić.
Ukoliko je roditelj nezaposlen, navedeno se dokazuje potvrdom o nezaposlenosti koju
izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili
uvidom u radnu knjižicu.
Članak 5.
Roditelj/staratelj korisnik usluge kojem je rješenjem Centra za socijalnu skrb odobrena
novčana pomoć, te je to jedini izvor prihoda obitelji sudjelovati će u cijeni programa
dječjeg vrtića u iznosu od 50,00 kuna.
Status iz prethodnog stavka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležne službe o pravu
na stalnu pomoć.
Članak 6.
Olakšice u plaćanju redovitog programa ima roditelj, korisnik usluge u slijedećim
slučajevima:
• za drugo dijete ( ako su oboje polaznici Dj. vrtića Bobita )
10% niža cijena
• za treće dijete ( ako su sva djeca polaznici Dj. vrtića Bobita )
20% niža cijena
• za obitelj s četvero i više djece ( za dijete koje pohađa Dj. vrtić Bobita ) 30% niža cijena
• ako je samohrani roditelj
20% niža cijena
• ako je roditelj/staratelj invalid sa utvrđenim invaliditetom 80% i više 30% niža cijena.
Ukoliko roditelj/staratelj korisnik usluga ima uvjete za umanjenje cijene po više osnova iz
stavka 1. ovoga članka, umanjenje cijene se može ostvariti samo po jednom osnovu koji
je za korisnika najpovoljniji.
Djecom samohranih roditelja smatraju se:
• djeca bez jednog roditelja ( roditelj umro ili izvanbračno dijete bez jednog roditelja ) i
• djeca za čije uzdržavanje drugi roditelj ne skrbi, o čemu roditelj treba dati posebnu
izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.
Članak 7.
Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje Prosudbeno povjerenstvo
Centra sastavljeno od voditeljice vrtića, tajnika, knjigovođe i ravnatelja Centra na temelju
posebnog zahtjeva roditelja/staratelja.
Uz zahtjev roditelj/staratelj korisnik usluga obvezatno dostavlja:
• potvrdu o upisu djeteta u vrtić
• rodne listove za svu djecu koja su na skrbi roditelja
• rodni list djeteta, izjavu da drugi roditelj ne pridonosi za uzdržavanje djeteta, smrtni list
• pravomoćno rješenje ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja invaliditeta.
Zahtjev za umanjenje cijene može se podnijeti i tijekom pedagoške godine ukoliko se kod
korisnika steknu neki od uvjeta. Zahtjev sa nepotpunom dokumentacijom odbacit će se kao
neosnovan.
Ravnatelj ima pravo provjere vjerodostojnosti dokumenata .
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Članak 8.
Roditelj/staratelj korisnik usluge vrtića čije dijete ne ostvaruje program zbog bolesti ili iz
nekog drugog razloga više od 30 dana kontinuirano, plaća cijenu utvrđenu za program
poludnevnog boravka bez ručka.
O izostanku djeteta iz vrtića sukladno st. 1. ovoga članka korisnik usluge obvezan je
izvijestiti Centar u roku od 5 dana od početka bolesti ili nastanka razloga za izostanak.
Bolovanje djeteta dokazuje se liječničkom potvrdom o datumu početka i završetka
bolovanja.
Članak 9.
Roditelji/staratelji korisnici usluga dužni su utvrđenu svotu za sudjelovanje u cijeni
programa dječjeg vrtića uplatiti na žiro račun PKCM u RH najkasnije do 5. u mjesecu
za tekući mjesec. Preslik uplatnice roditelj/staratelj dužan je dostaviti u vrtić najkasnije
do 10. u mjesecu za tekući mjesec.
Ako roditelj / staratelj ne izvrši obvezu plaćanja do 5. u mjesecu za prethodni
mjesec, PKCM u RH će otkazati pružanje usluge, a potraživanje će naplatiti pokretanjem
ovršnog postupka.
Članak 10.
Centar će također otkazati pružanje usluge ako dijete izostane iz vrtića, a
roditelj/staratelj u roku od 15 dana ne izvijesti Centar o razlozima izostanka .
Roditelj / staratelj je dužan izvijestiti Centar o prekidu korištenja usluga vrtića
najmanje 8 dana prije prekida .
Članak 11.
Centar i roditelj / staratelj korisnik usluga sklapaju ugovor o neposrednim pravima i
obvezama u skladu s odredbama ovog Pravilnika, te općim aktom Centra.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. srpnja 2010. godine.
Članak 13.
Danom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i uvjetima sudjelovanja
roditelja / staratelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bobita”, koji djeluje u sustavu PKC
Mađara u RH od 04. rujna 2003. godine ( Klasa: 602 – 01 / 03 – 01 / 87 ; Urbroj: 2158 / 64 –
03 – 01 – 1 ).

M.P.

______________________
Šandor Juhas,prof.
predsjednik Upravnog vijeća
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