KRITERIJI ZA OSLOBAĐANJE ODNOSNO UMANJENO PLAĆANJE
(za vrtiće sa sjedištem na području Solina i Muća)
A. Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjeg vrtića odnosno jaslica:
1. djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta
temeljem rješenja ovlaštenog tijela;
2. djeca bez oba roditelja
3. djeca korisnika stalne novčane pomoći na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb u
Solinu
4. treće i svako slijedeće dijete u vrtiću iz obitelji s četvero i više djece
5. djeca koja ne koriste program vrtića i jaslica tijekom srpnja ili kolovoza, a zbog
godišnjeg odmora roditelja (za taj mjesec)
B. Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica i to:
1. za djecu roditelja invalida Domovinskog rata (osim onih sa 100%-tnim invaliditetom)
sudjelovanje u cijeni određenog programa umanjuje se za 30%
2. za dijete koje zbog bolesti i to preko 30 dana ne koristi program vrtića, roditelj
sudjeluje s 50% cijene utvrđenog programa;
3. za prvo i drugo dijete u vrtiću roditelj plaća punu cijenu programa, dok za treće dijete
u vrtiću plaća 50% utvrđene cijene programa
4. za prvo dijete u obitelji s četiri i više djece roditelj plaća 50% od cijene utvrđenog
programa, a za drugo 25% od cijene utvrđenog programa (treće je oslobođeno
plaćanja)
Roditelj može koristiti samo jednu olakšicu koja je za njega najpovoljnija.
Roditelj koji ima pravo na oslobađanje odnosno umanjeno sudjelovanje u cijeni može to
pravo ostvariti na slijedeći način:
javiti se u upravu vrtića početkom mjeseca rujna gdje treba donijeti dokumente kojima
dokazuje svoje pravo. (Rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida, rodne listove za
djecu, Rješenje Centra za socijalnu skrb o stalnoj naovčanoj pomoći...) te ispuniti obrazac
zamolbe. Dokumente može zatražiti od odgojitelja svoga djeteta ukoliko je iste predao pri
upisu.
Svi roditelji koji su koristili pravo na umanjeno plaćanje ili su bili oslobođeni
plaćanja vrtića dužni su to pravo obnoviti i za ovu pedagošku godinu.

KRITERIJI ZA OSLOBAĐANJE ODNOSNO UMANJENO PLAĆANJE
(za vrtiće sa sjedištem na području Klisa)
A. Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa dječjeg vrtića odnosno jaslica:
1. djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100%-tnim stupnjem invaliditeta
temeljem rješenja ovlaštenog tijela;
2. djeca bez oba roditelja
3. treće i svako slijedeće dijete iz obitelji s četvero i više djece u vrtiću

B. Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica i to:
1. za djecu roditelja invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invalidnosti od
50% i više, sudjelovanje u cijeni određenog programa umanjuje se razmjerno stupnju
invalidnosti;
2. za djecu roditelja-korisnika stalne novčane pomoći na temelju rješenja Centra za
socijalnu skrb u Solinu, roditelj sudjeluje s 50% cijene određenog programa
3. za prvo i drugo dijete u vrtiću roditelj plaća punu cijenu programa, dok za treće dijete
u vrtiću plaća 50% utvrđene cijene programa
4. za prvo dijete u obitelji s četiri i više djece roditelj plaća 50% od cijene utvrđenog
programa, a za drugo 25% od cijene utvrđenog programa.
Roditelj može koristiti samo jednu olakšicu koja je za njega najpovoljnija.
Roditelj koji ima pravo na oslobađanje odnosno umanjeno sudjelovanje u cijeni može to
pravo ostvariti naslijedeći način:
javiti se u upravu vrtića početkom mjeseca rujna gdje treba donijeti dokumente kojima
dokazuje svoje pravo. (Rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida, rodne
listove za djecu, Rješenje Centra za socijalnu skrb o stalnoj naovčanoj pomoći...) te
ispuniti obrazac zamolbe. Dokumente može zatražiti od odgojitelja svoga djeteta
ukoliko je iste predao pri upisu.

Svi roditelji koji su koristili pravo na umanjeno plaćanje ili su bili oslobođeni
plaćanja vrtića dužni su to pravo obnoviti i za ovu pedagošku godinu.

KRITERIJI ZA OSLOBAĐANJE ODNOSNO UMANJENO PLAĆANJE
(za vrtić MASLAČAK)

Odlukom Općinskog vijeća Dugopolje propisano je da Jedinstveni upravni odjel
Općine Dugopolje odlučuje o ispunjavanju uvjeta za oslobađanje, odnosno
umanjeno sudjelovanje roditelja u cijeni usluga vrtića.
Svi roditelji koji imaju pravo na umanjeno plaćanje ili potpuno oslobađanje u
participaciji, dužni su početkom rujna javiti se u Općinu Dugopolje gđi Mirandi
Caktaš radi izdavanja rješenja koim se utvrđuje njihovo pravo.
Sobom su dužni donijeti dokument kojim dokazuju svoje pravo (rodne listove za
djecu, rješenje o priznatom statusu invalida Domovinskog rata, dokaz da ste
nezaposleni hrvatski branitelj, rješenje o novčanoj pomoći sa Centra za
socijalnu skrb, dokaz da ste samohrani roditelj i sl.)
Svi roditelji koji su stekli pravo na umanjeno plaćanje ili potpuno oslobađanje
od plaćanja, dužni su to pravo obnoviti i za ovu pedagošku godinu

