Primjena od 01.09.2020. godine
EKONOMSKA CIJENA BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU KAPLJICA (mjesečno):
Redovni 10-satni program

1.900,00 kn

Program predškole izvan redovitog programa (pedagoška godina 2020./2021.)
Cijena koju plaćaju roditelji/skrbnici djece ovisi o mjestu prebivališta djeteta i roditelja/skrbnika.
Općine odnosno gradovi u kojima dijete i roditelji/skrbnici imaju prijavljeno prebivalište prema svojim Odlukama sufinanciraju
dio ekonomske cijene, a ostatak cijene smještaja djece od sufinancirane do ekonomske cijene plaćaju roditelji/skrbnici
djece koja pohađaju Dječji vrtić Kapljica.
Program predškole izvan redovitog programa za roditelje/skrbnike je besplatan.

Prebivalište na području OPĆINE BISTRA
sufinancira Općina Bistra

CIJENA KOJU PLAĆAJU RODITELJI

1.115,00
1.300,00
1.300,00
1.900,00
1.900,00

785,00
600,00
600,00
0,00
0,00

1.485,00
1.575,00

415,00
325,00

Redovni 10-satni program
1. upisano dijete
2. upisano dijete
3. i svako slijedeće upisano dijete do tri godine starosti
3. i svako slijedeće upisano dijete starije od tri godine
dijete inv.dom.rata I.-V.grupe(HRVI sa ošteć.organizama iznad 70%)
Dijete bolesno više od 30 dana uz liječničku potvrdu (dva puta godišnje):
1. upisano dijete
2. upisano dijete

Dijete za vrijeme korištenja godišnjeg odmora minimalno 30 dana (jedan puta godišnje):
1. upisano dijete
2. upisano dijete

1.485,00
1.575,00

415,00
325,00

Program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redoviti program
za svako upisano dijete

1.550,00

350,00

Dijete za vrijeme korištenja godišnjeg odmora minimalno 30 dana (dva puta godišnje):
za svako upisano dijete

1.700,00

200,00

Svi iznosi koje sufinancira Općina Bistra umanjuju je za 50% ukoliko samo jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području
Općine Bistra, a ostvario je pravo na upis u DV Kapljica, sve dok drugi roditelj ne prijavi prebivalište na području općine Bistra.
U slučaju kada drugi roditelj prijavi prebivalište na području općine Bistra obvezan je o tome u roku od 15 dana obavijestiti Vrtić,
odnosno donijeti Uvjerenje ili Potvrdu o prebivalištu.
Iznimno Općina Bistra neće umanjiti iznos sufinanciranja boravaka djeteta u Vrtiću za dijete koje živi u zajedničkom kućanstvu samo
sa jednim roditeljem koji posjeduje Rješenje ili Presudu suda o razvodu braka i/ili Odluku suda o roditeljskoj skrbi, a dijete i roditelj
s kojim živi imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Bistra, a drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište izvan Općine Bistra.
Svi iznosi koje sufinancira Općina Bistra umanjuju je za 50% nakon 6 mjeseci boravka djeteta u Vrtiću ukoliko je samo jedan
roditelj zaposlen, a ostvario je pravo na upis sve do zaposlenja drugog roditelja o čemu je dužan u roku od 15 dana od dana
zasnivanja radnog odnosa obavijestiti Vrtić odnosno donijeti Potvrdu o zaposlenju.
Počevši od mjeseca svibnja 2020. godine Vrtić izdaje račune roditeljima po isteku mjeseca (sa zadnjim radnim danom u mjesecu).
Dospijeće plaćanja računa je do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ako dijete nije boravilo u Vrtiću minimalno 30 dana zbog bolesti roditelj je dužan dostaviti liječničku potvrdu u računovodstvo
Vrtića radi umanjenja računa (olakšica se može koristiti 2 puta godišnje).
Umanjenje računa za korištenje godišnjeg odmora (odsutnost iz Vrtića minimalno 30 dana) obračunava se automatski prema
evidencijskim listama prisutnosti djece koje se svakodnevno vode u odgojno-obrazovnim skupinama.
Godišnji odmor u pravilu se koristi u ljetnim mjesecima uz moguće iznimke.

