Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
PITANJA i
ODGOVORI br. 4
05.04.2018.
r.br.
01.

PITANJE
Molimo Vas da nam odgovorite da li, u
slučaju da se ustanova tijekom korištenja
novaca iz sredstava navedenog projekta
podijeli na dvije nove ustanove, to
predstavlja zapreku za korištenje
sredstava ili ne?

ODGOVOR
U slučaju da se ustanova tijekom korištenja
novaca iz sredstava navedenog projekta
podijeli na dvije nove ustanove, provedba
ugovora u nadležnosti je pravnog slijednika
ustanove koja je potpisnik Ugovora.

02.

Ukoliko postojeći vrtić sa jutarnjom
smjenom od 6 h prijeđe na cjelodnevni
rad u okviru 12 h
zanima nas da li smo dobro shvatili članak
4.2 natječaja PRIHODI OD PROJEKTNIH
AKTIVNOSTI .
Cijena vrtića će trebati ostati ista kao
dosada i neće se smjeti povećavati jer se
za provedbu produženog rada sredstva
dobivaju iz natječaja?

Točno. Roditelji za svako dijete upisano u vrtić
plaćaju istu cijenu koju utvrđuje osnivač,
neovisno o tome polaze li djeca redovni jutarnji
program ili koriste neku od drugih
unaprijeđenih usluga produljenog boravka,
smjenskog ili poslijepodnevnog rada koji se
financiraju
kroz
projektne
aktivnosti.
Uključivanje u posebne programe za vrijeme
produljenog boravka odnosno ostalih oblika
rada koji se financiraju kroz projekt je
besplatno.

03.
Na području naše općine ne postoji vrtić
ali vrtić koji se nalazi na području druge
JLS provodi igraonicu na području naše
općine.

Usluga produljenog boravka, ukoliko bi ista
podrazumijevala i produljeno radno vrijeme
vrtića, prihvatljiva je aktivnost koja bi se
provodila u vrtiću kao obaveznom partneru JLS.

Općina je planirala prijaviti projekt u
okviru kojeg bismo organizirali uslugu
produljenog boravka, u partnerstvu s
gore navedenim vrtićem.
Zanima nas možemo li se prijaviti na ovaj
natječaj ili je on namijenjen SAMO
proširenju usluga nakon redovnog
primarnog programa?

04.

Molim Vas da mi odgovorite na pitanja U sklopu predmetnog natječaja mogu se
vezano za Unaprjeđenje usluga za djecu u financirati i troškovi rada odgojiteljica koje su u
sustavu ranog i predškolskog odgoja i stalnom radnom odnosu, kao i novozaposlene.
obrazovanja
(UP.
02.2.2.08):

1. Mogu li se u sklopu predmetnog
natječaja prijaviti odgojiteljice koje su u
stalnom radnom odnosu (na edukacije
koje će im se osigurati u sklopu ovog
projekta (Montessory i sl.) ili prioritet
imaju
novozaposlene
osobe?

05.

06.

Može li se u sklopu predmetnog poziva
prijaviti smjenski rad i poslijepodnevni
rad ili samo smjenski ili poslijepodnevni?
Ako je senzorni terapeut koji je potreban
za izvršenje aktivnosti u projektu
zaposlen u školi na puno radno vrijeme,
može li se ista osoba kroz projekt
zaposliti na ugovor o radu (sukladno
Zakonu o radu na 8 sati tjedno) za rad u
produljenom boravku budući da isto čini
manje od pola mjesečnog fonda sati
rada?
Ako je senzorni terapeut koji je potreban
za izvršenje aktivnosti u projektu
zaposlen u školi temeljem ugovora o
radu na puno radno vrijeme, može li se
ista osoba zaposliti u projektu za
izvršenje aktivnosti na ugovor o djelu?

07.

molim Vas za dodatne obavijesti vezano
za prijavu na natječaj Unaprjeđenje
usluga za djecu
u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja.
Je li prihvatljivo prijaviti program
stručno-razvojnog centra našeg vrtića u
kategoriju razvoj posebnih programa?
Ili su prihvatljivi samo oni programi koji
uključuju produljenje dnevnog rada
vrtića?

U sklopu predmetnog poziva moguće je
prijaviti i smjenski rad i poslijepodnevni rad.
Senzorni terapeut koji je zaposlen u školi na
puno radno vrijeme, može se kroz projekt
zaposliti na ugovor o radu (sukladno Zakonu o
radu na 8 sati tjedno) za rad u produljenom
boravku (do najviše pola mjesečnog fonda sati
rada).
Također, druga opcija je da osoba koja je već
zaposlena u školi temeljem ugovora o radu
sklopi ugovor o djelu s vrtićem za provedbu
projektnih aktivnosti, imajući u vidu sve
potrebne odredbe za obavljanje dodatnog
posla temeljem Zakona o radu odnosno drugih
pravnih propisa primjenjivih na zapošljavanja
djelatnika u školama.

Uz razvoj programa, u projektnom prijedlogu
potrebno je predvidjeti minimalno jednu od 3
mogućnosti unaprijeđene usluge – produljeni
boravak, poslijepodnevni rad ili smjenski rad.

