OSNOVNA ŠKOLA MATIJE GUPCA
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www.os-mgubec.hr

UVJETI PLAĆANJA ZA ŠKOLOVANJE
u međunarodnom programu
ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.
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GODIŠNJA ŠKOLARINA 2017. / 2018.

1. UPISNINA

400,00 EUR

2. PLAN PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE:
GODIŠNJA NAKNADA
DOSPIJEĆE PLAĆANJA
RAZRED
15. 9. 2017. 15. 11. 2017. 15. 1. 2018.
EUR
PYP
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
PYP 1
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
PYP 2
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
PYP 3
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
PYP 4
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
MYP 0
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
MYP 0* 5.500,00 EUR
1.375,00
1.375,00
1.375,00
MYP 1
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
MYP 1* 5.500,00 EUR
1.375,00
1.375,00
1.375,00
MYP 2
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
MYP 2* 5.500,00 EUR
1.375,00
1.375,00
1.375,00
MYP 3
4.500,00 EUR
1.125,00
1.125,00
1.125,00
MYP 3* 5.500,00 EUR
1.375,00
1.375,00
1.375,00

15. 4. 2018.

1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.125,00
1.375,00
1.125,00
1.375,00
1.125,00
1.375,00
1.125,00
1.375,00

Upisnina i godišnja naknada plaćaju se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju NBH na
dan uplate.
Roditelj/skrbnik (Obveznik) ostvaruje pravo na popust od 10% na ukupan iznos godišnje naknade
za drugo i svako sljedeće dijete upisano u međunarodni program.
Obveznik ostvaruje pravo na popust od 5% na iznos godišnje naknade ukoliko iznos godišnje
naknade umanjen za 5% uplati najkasnije do zaključno 15.09.2017. Protekom roka od 15.09.2017.
Obveznik gubi pravo na navedeni popust i dužan je platiti godišnju naknadu u punom iznosu kako
je gore navedeno.
Ukoliko Obveznik izvrši plaćanje godišnje naknade jednokratnom uplatom cijelog iznosa
najkasnije do 15.09.2017., a istovremeno ostvaruje pravo na popust od 10% na ukupan iznos
godišnje naknade za drugo i svako sljedeće dijete upisano u međunarodni program, 5% popusta
obračunava se na iznos godišnje naknade umanjen za popust od 10%.
*Iznos godišnje naknade za državljane izvan Europske unije
Od školske godine 2018./2019. iznos godišnjih naknada u PYP-u će se izjednačiti s godišnjim
naknadama u MYP-u.
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UVJETI PLAĆANJA ŠKOLARINE ZA ŠKOLOVANJE
U MEĐUNARODNOM PROGRAMU
„UVJETI PLAĆANJA"

Osnovna škola Matije Gupca (Škola) obračunava godišnju naknadu isključivo na temelju sljedećih
uvjeta (Uvjeti plaćanja), s povremenim izmjenama i dopunama:

UPISNINA
Upisnina, u iznosu kako je navedeno u “Godišnjoj školarini“ se plaća za svakog prijavljenog učenika
prije, ili nakon popunjavanja prijavnice za svaku školsku godinu, do 30.6.2017., odnosno do
potpisivanja Ugovora o školovanju u međunarodnom programu.
Učenik se ne može upisati u sljedeću školsku godinu ukoliko nije uplaćena upisnina.
Povrat upisnine nije moguće ostvariti ni po kojoj osnovi.

GODIŠNJA NAKNADA
Plaćanje
Školske naknade plaćaju se u četiri jednaka obroka.
Iznos obroka i dospijeće plaćanja svakog obroka navedeni su u Planu plaćanja godišnje naknade.
Posebni uvjeti primjenjuju se u slučaju kasnih prijava i ranijih odlazaka (vidjeti u nastavku).
O iznimkama od plaćanja godišnje naknade prema Planu plaćanja godišnje naknade odlučuje
Školski odbor.
U svim slučajevima ukupna godišnja naknada mora biti u potpunosti plaćena do 15. travnja 2018.
godine.
Kasne prijave
Učenici koji su upisani na dan ili nakon dana dospijeća prvog obroka, prema rokovima navedenima
u Planu plaćanja godišnje naknade, smatraju se ''kasnim prijavama''.
Na temelju školske godine od deset (10) kalendarskih mjeseci (rujan – lipanj), školske naknade
računaju se za cijeli mjesec od prvog dana u mjesecu u kojem je izvršen upis, neovisno o stvarnom
početku pohađanja, do kraja zadnjeg mjeseca školske godine.
Prvi obrok dospijeva na plaćanje / naplatu odmah po upisu.
Raniji odlasci
Obveznik može prijevremeno raskinuti ugovor o školovanju prije isteka roka ugovora na kraju
školske godine.
Raskid stupa na snagu na kraju narednog kalendarskog mjeseca nakon mjeseca u kojem Škola
(tajništvo) zaprimi pisanu obavijest, osim ukoliko u obavijesti nije izričito navedeno da raskid stupa
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na snagu na kraju mjeseca iza narednog. Ukoliko obavijest nije predana u pismenoj formi, nastavit
će se naplata naknada.
Školske naknade, izračunate razmjerno na bazi cijelog kalendarskog mjeseca i školske godine od
deset (10) mjeseci (rujan – lipanj), plaćaju se do stupanja na snagu raskida. Ukoliko raskid stupa
na snagu na kraju mjeseca svibnja, naknade se plaćaju i za mjesec lipanj.
U slučaju ranijeg odlaska, sva preostala potraživanja prema Obvezniku dospijevaju i plaćaju se
najkasnije na školski radni dan koji prethodi posljednjem danu pohađanja.
Obveznik ima pravo na povrat (bez obračuna kamata) preostalog preplaćenog iznosa po
predujmu, ukoliko takav postoji, koji preostane po obračunu svih nepodmirenih obveza.
Ukoliko učenik napusti Školu bez pismene obavijesti, smatrat će se da je obavijest dana od strane
Obveznika na zadnji dan učenikovog pohađanja, uz primjenu odredbi iz prethodnih poglavlja.

KAŠNJENJE PLAĆANJA
U slučaju kašnjenja plaćanja godišnje naknade prema OŠ Matije Gupca od strane Obveznika za
više od 30 dana, Obveznik je dužan platiti Školi zakonsku zateznu kamatu (čl. 29. st.2 Zakona o
obveznim odnosima NN 35/05 i 41/08), koja se obračunava za razdoblje od prvog dana nakon
dospijeća plaćanja do dana podmirenja duga.
Ukoliko se kašnjenje s plaćanjem produlji na više od 30 dana, Ravnateljica OŠ Matije Gupca može
na temelju diskrecijskog prava predložiti Školskom odboru raskid ugovora o školovanju i ispisati
učenika putem pismene obavijesti Obvezniku. Ovakav otkaz stupa na snagu na kraju narednog
mjeseca nakon mjeseca u kojem je upućena obavijest. Školske naknade ostaju u obavezi plaćanja
do stupanja na snagu raskida. U svakom drugom slučaju, vrijede primjenjive odredbe koje se
odnose na ranije odlaske. Pravne troškove koje Osnovna škola Matije Gupca može imati pri naplati
nepodmirenih potraživanja snosi Obveznik.

POSEBNI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU U SLUČAJU KAŠNJENJA S PLAĆANJEM
Obiteljima koje ne plate školsku naknadu do kraja školske godine 2017./2018. ili kasne s
plaćanjem školske naknade dulje od 30 dana od ugovorenih rokova neće biti dozvoljen upis
djeteta u školsku godinu 2018./2019.
Odluku o ponovnom upisu djeteta donosi Školski odbor, pod uvjetima da je školska naknada za
školsku godinu 2017./2018. plaćena u cijelosti najkasnije do 04. srpnja 2018. i da se školska
naknada za školsku godinu 2018./2019. plati u cijelosti do početka nastavne godine.
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NADLEŽNOSTI ZAKONA I SJEDIŠTE
U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
GODIŠNJA REGISTRACIJA
Ugovor o školovanju potpisuje se na godišnjoj osnovi i istječe na kraju svake školske godine.
Za nastavak školovanja u sljedećoj školskoj godinu obvezna je registracija učenika u pisanom
obliku, do 31. svibnja tekuće školske godine na obrascima koje izdaje Škola.

PROMJENE NAKNADA I UVJETA
Škola izričito zadržava pravo na dopune i izmjene naknada i uvjeta koje se odnose na narednu
školsku godinu.
Naknade se mogu povećavati ili smanjivati u ovisnosti o troškovnima poslovanja Škole ili
promjenama u sufinanciranju od strane Republike Hrvatske i Grada Zagreba.
Primjerak Uvjeta plaćanja školskih naknada za školsku godinu 2017./2018. bit će objavljeni na
www.os-mgubec.hr . Primjerci su također raspoloživi na zahtjev od dana objave. Ukoliko Škola
pošalje primjerak na znanje Obvezniku na njegovu posljednju poznatu adresu, smatrat će se da je
Obveznik primio poslani primjerak.

ožujak 2017.
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