Točka 3. prijedlog

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13
i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Kravarsko (‟Glasnik Zagrebačke županije‟ br. 13/13 i
06/18), Općinsko vijeće Općine Kravarsko, na svojoj 17. sjednici održanoj _____ 2019. g.
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u dječjim vrtićima na području
Općine Kravarsko
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se sufinanciranje troškova boravka djece rane i predškolske
dobi s područja Općine Kravarsko u dječjim vrtićima na području Općine Kravarsko.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Kravarsko imaju
roditelji i djeca koji imaju prebivalište na području Općine Kravarsko (dijete i oba roditelja).
Općina Kravarsko će sufinancirati redoviti cjelodnevni (10-satni) programi njege,
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske
dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i
sposobnostima.
Program predškole Općina Kravarsko će osigurati sukladno Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju.
Članak 3.
Osnivač vrtića određuje ekonomsku cijenu vrtića .
Općina Kravarsko će sudjelovati u sufinanciranju troškova boravka u jaslicama i
dječjim vrtićima u iznosu od :
 1.310,00 kn za prvo dijete
 1.457,50 kn za drugo dijete
 1.900,00 kn za treće i svako iduće dijete
Kriterij prvo, drugo, treće i svako iduće dijete odnosi se na broj djece koje borave u
vrtiću, a ne ukupan broj djece u obitelji.
Ostatak do pune ekonomske cijene vrtića snositi će roditelji.
Općina Kravarsko sufinancira dječje vrtiće na području Općine Kravarsko.

Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje sporazuma/ugovora o sufinanciranju
Programa ranog i predškolskog odgoja sa privatnim dječjim vrtićem.
Sporazumom/ugovorom će se definirati detalji (prava i obveze) između dječjeg vrtića i
Općine Kravarsko.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o sufinanciranju troškova za
boravak djece u dječjim vrtićima KLASA: 601-01/08-01/01 URBROJ: 238-17-08-20-01
(Glasnik Zagrebačke županije 13/08).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u „Glasniku Zagrebačke
županije“.

KLASA: 601-02/19-01
URBROJ: 238-17-19-17Kravarsko, __ studenog 2019.
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