PRIJAVA
ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ
za pedagošku 2015/2016. godinu

(prezime i ime djeteta, očevo ime)

(dan, mjesec i godina rođenja djeteta)

(adresa i broj telefona/mobitela roditelja – staratelja)

A. Naziv (mjesto i vrijeme održavanja) programa u koji dijete želim uključiti:
(podcrtaj odgovarajući program)

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ SEGET DONJI
a) 10 – satni vrtićni program ( od 6,30 do 16,30 )
b) 6 – satni jutarnji vrtićni program ( od 7,00 do 13,00 )
c) 6 – satni popodnevni vrtićni program ( od 13,30 do 19,30)

B. Posebni programi

Pored programa iz predhodnog članka moje dijete želim uključiti u posebni program:
(podcrtaj odgovarajući program)

a) engleski jezik, b) ritmika,

c) glazbena kultura, d) likovna kultura,

e) tjelesna kultura i f) dramska radionica.
Posebni program organizirat će se pod uvjetom da se za pojedini posebni program prijavi
najmanje desetoro djece.Financiranje snose korisnici, a cijena po programu iznosi (orjentaciono) od
50,00 do 100,00 kuna mjesečno ovisno je li u program uključena čitava skupina ili samo dio skupine.

Prijavi prilažem:
1. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta (preslik),
2. potvrda o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice oba roditelja- skrbnika,
3. izjava o članovima kućanstva (obrazac iz knjižare),
4. dokument radi utvrđivanja prioriteta,
4.1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
4.2. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
4.3. djeca obaju zaposlenih roditelja (samo potvrda o radnom stažu-Zavod za
mirovinsko osiguranje),
4.4. djeca s posebnim potrebama,
4.5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
4.6. djeca iz obitelji s troje i više djece,
4.7. djeca roditelja koja primaju dječiji doplatak,

Datum podnošenja prijave:

Potpis podnositelja prijave:

______________________

_____________________

NAPOMENE:

•

Roditelj – staratelji djece koja budu primljena dužni su najkasnije do
31.08.2015.(pedagoška 2015/2016.godina počinje 01.09.2015.) upisati
dijete u Vrtić – potpisati Ugovor o korištenju usluga u Dječjem vrtiću
„Tratinčica“Seget Donji. Za upis – sklapanje Ugovora nužno je priložiti
potvrdu za prijam u predškolsku ustanovu (liječničko uvjerenje) koja se
može dobiti u pedijatriskoj ordinaciji u kojoj je dijete prijavljeno.

•

Roditelji – staratelji koji već imaju upisano dijete (djecu) u nekom od
vrtića Ustanove molimo da navedu ime i prezime djeteta, vrtić i program
koji dijete pohađa.
1. ______________________________________________

2. _______________________________________________

