
  IZJAVA – UGOVOR 
 

 

1. Ovim putem izjavljujem da su mi poznati i da prihvaćam uvjete smještaja u 

Dječjem  vrtiću «Ribica», s ciljem sigurnosti djeteta: 

 

- dijete smije dolaziti i odlaziti u Dječji vrtić isključivo u pratnji punoljetne 

osobe, 

- osobe koja dovede dijete u Dječji vrtić dužna je prilikom dolaska i odlaska 

javiti se odgojitelju, 

- po dijete može dolaziti roditelj ili druga osoba uz ovjerenu punomoć roditelja, 

- prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić roditelj je dužan priložiti zdravstvenu 

dokumentaciju o eventualnoj bolesti djeteta ili smetnji u psihofizičkom 

razvoju, 

- neposredno nakon bolovanja djeteta, potrebno je priložiti liječničku potvrdu da 

je dijete zdravo, 

- u slučaju nastanka bilo kakvih problema za vrijeme boravka djeteta u Dječjem 

vrtiću, roditelj je dužan odazvati se na suradnju po pozivu stručne službe, a po 

potrebi isto pravo ima i roditelj u odnosu na dječji vrtić, 

 

2. Izjavljujem da sam upoznat sa sljedećim pravilima korištenja usluga u Dječjem 

vrtiću «Ribica» 

- ekonomsku cijenu Dječjeg vrtića određuje osnivač i zadržava pravo izmjene 

tijekom godine, 

- za boravak (prisutnost) djeteta u Dječjem vrtiću, roditelj plaća 600,00 kuna  

koju određuje osnivač, 

- ako je dijete na bolničkom liječenju više od 15 radnih dana uz predočenje 

liječničke potvrde, cijena se vrtića smanjuje na pola, u protivnom plaća se puna 

cijena, 

- ukoliko prestaje potreba za korištenjem usluga u vrtiću, roditelj je dužan dijete 

ispisati putem ispisnice u Dječjem vrtiću, u protivnom Dječji vrtić «Ribica» će 

ispostaviti račune bez obzira na prisutnost ili neprisutnost djeteta u vrtiću, 

- mjesečni račun – obračun vrši se od prvog u mjesecu za tekući mjesec, a 

roditelj je isti dužan uplatiti pri primitku računa do 15 u mjesecu, 

- ako dijete u toku ljetnih mjeseci (6,7,8 mjesec) ne pohađa vrtić,a ostaje upisano 

u dječji vrtić,roditelj plaća mjesečnu cijenu od 200,00 kn za čuvanje mjesta, 

- u slučaju nepridržavanja gornjih pravila od strane roditelja – korisnika usluge, 

Dječji vrtić će ispisati dijete. 

 

Upisi djece vrše se za pedagošku godinu, odnosno za razdoblje korištenja 

usluga Dječjeg vrtića od 01. rujna tekuće godine do 31. kolovoza sljedeće godine. 

Ova molba – Izjava smatrati će se ugovornom u formalnom i pravnom smislu 

po potpisivanju obiju ugovornih strana, s time da jedan primjerak zadržava 

Dječji vrtić «Ribica», a jedan roditelj. 

 

 

Voditelj D.V. «Ribica»                         Roditelj: 

 

__________________      ________________ 

 



 


