
 

Na temelju članka 8. Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 

naobrazbe Grada Vodica od 31. listopada 2017. godine, te članka 51. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića 

„Tamaris“ Vodice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice na 15. sjednici održanoj 20. 

rujna 2018. godine, donosi slijedeći  

   

Prijedlog 

odluke o utvrđenju visine mjesečne cijene roditelja – korisnika usluga  

za igraonicu ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u vrtiću  

 

1. Utvrđuje se prijedlog visine mjesečne cijene roditelja – korisnika usluga za igraonicu ranog 

učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u Dječjem vrtiću  „Tamaris“ Vodice, u 

iznosu od 150,00 kuna po djetetu.   

2. Igraonica bi se održavala dva puta tjedno po 45 minuta, kroz pedagošku godinu počevši kroz 

listopad tekuće godine do 30. lipnja slijedeće godine.  

3. Prema ovom Prijedlogu mjesečna cijena će se primjenjivati od mjeseca listopada 2018. 

godine.  

4. Ovaj Prijedlog Odluke prosljeđuje se Gradonačelniku Grada Vodica radi dobivanja 

prethodne suglasnosti, sukladno članku 8. Odluke Gradskog vijeća Grada Vodica o 

mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica od 31. 

listopada 2017. godine.  

5. Nakon dobivanja prethodne suglasnosti iz točke 4. ovog Prijedloga, donijeti će se Odluka o 

utvrđenju visine mjesečne cijene roditelja – korisnika usluga za igraonicu ranog učenja 

engleskog jezika s djecom predškolske dobi u vrtiću, te stupanjem na snagu iste prestati će 

važiti Odluka o utvrđenju visine mjesečne cijene roditelja – korisnika usluga za igraonicu 

ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u vrtiću Klasa: 601-05/14-01/07-7, 

Ur.broj: 2182/1-12/5-02, od 28. listopada 2014. godine. 

6. Ovaj Prijedlog danom donošenja se objavljuje na oglasnoj ploči Vrtića.   

 

Obrazloženje 

Roditelj – korisnik usluga plaća punu mjesečnu cijenu za igraonicu ranog učenja engleskog 

jezika za djecu predškolske dobi u vrtiću.  

Igraonica će se organizirati temeljem broja zainteresiranih roditelja - korisnika usluga. 

Troškove kraćih specijaliziranih programa koje vrtić provodi prema interesima djece i 

roditelja snose sami korisnici programa, stoga je cijena programa ujedno i ekonomska 

cijena.   

Do sada je igraonicu pohađalo u prosjeku oko 20 djece.  

Održavala bi se kroz pedagošku godinu u razdoblju od listopada tekuće godine do kraja 

lipnja slijedeće godine, i to dva puta tjedno po 45 minuta u popodnevnim satima, nakon 

prestanka redovnog rada vrtića.  

Za vrijeme održavanja igraonice iz cijene programa pokrivali bi se troškovi boravka djece u 

vrtiću, koji bi obuhvaćali izdatke za zaposlene novčanu naknadu dodatak na plaću 

odgojiteljici predškolske djece koja bi provodila program ranog učenja engleskog jezika i 

uvjete boravka djece za materijalne izdatke.  

 

 



S obzirom da smo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobili suglasnost na 

Program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u vrtiću, od navršene 

četvrte godine života do polaska u osnovnu školu u dvije mješovite odgojno-obrazovne 

skupine.  

U tom smislu riješeno je i pitanje nositeljice programa, koja bi održavala igraonicu, a to su 

odgojiteljice Janja Marinović i Sandra Strikoman, koje su osposobljene za provedbu 

programa ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi.    

 

Dosadašnja mjesečna cijena roditelja – korisnika usluga za igraonicu ranog učenja 

engleskog jezika s djecom predškolske dobi u vrtiću je iznosila 115,00 kuna po djetetu i na 

snazi je od listopada 2014. godine, te se predlaže povećanje cijene u iznosu od 150,00 kuna 

po djetetu, a u svrhu povećanja nabave didaktičkih sredstava za kvalitetnije usvajanje 

programa korisnika usluga dječjeg vrtića. 

 

Sukladno svemu iznesenom, odlučeno je kao u izreci ovog Prijedloga.  

 

 

Klasa: 601-05/18-01/11 

Ur. broj: 2182/1-12/5-02-18-7 

Vodice, 20. rujna 2018. godine  

 

 

                                                                                                 Predsjednik upravnog vijeća  

                                                                                                            Hrvoje Perica  

 

 

 

 

 

 


