
 

DJEČJI VRTIĆ KUTINA 

Kutina, 28. 4. 2017. 

                                       INFORMACIJE  

ZA RODITELJE KOJI PRIJAVLJUJU DJECU U VRTIĆ 
 

1. Prijave za upis provode se za djecu koja navršavaju godinu dana (s 30.11.2017.) do godine prije  

polaska u školu. 

      Djecu koja s 30.11.2017. nisu navršila godinu dana roditelji upisuju izvan redovitog roka  upisa  

     (svaki prvi ponedjeljak i utorak u mjesecu od 1.9.2017. do 1.2.2018.). 

2.  Roditelji čija su djeca prijavljena za 10 – satni program, program igre s ručkom (6-satni) ili  

      igre (5-satni) u objektima u Kutini obvezni su doći na roditeljski sastanak prema rasporedu: 

 

            UTORAK, 6.6.2017. godine u 16,00 sati - dvorana objekta Maslačak, A. Hebranga 1  

–  za roditelje djece do 3. godine života 

SRIJEDA, 7.6.2017. godine  u 16,00 sati - dvorana objekta Maslačak, A. Hebranga 1 

– za roditelje djece u 4. godini života do polaska u školu 

 

      Na roditeljskom sastanku roditelji će dobiti potrebne informacije o boravku djece u vrtiću i   

      jaslicama, te se prijaviti za razgovor sa stručnom suradnicom. 

3.  Roditelji trebaju donijeti na razgovor novu medicinsku dokumentaciju (bolesti, razvojne 

     poteškoće i dr.) ukoliko ju dijete ima, a nije predana na upisu. 

      Roditelji koji se ne prijave za razgovor na roditeljskom sastanku, obvezni su javiti se stručnom     

      suradniku do 15.7.2017. na tel. 631 – 300. 

      Roditelji  čija djeca dolaze u vrtić nakon 1.9.2017. obvezni su javiti se za razgovor  stručnom  

      suradniku trideset dana prije djetetovog polaska u vrtić na tel. 631 - 300. 

      U suprotnom se smatra da su odustali. 

4.  Popis primljene djece i lista čekanja bit će objavljeni na objektima Neven i Maslačak 6.6.2017. 

5.   Organizacija odgojno-obrazovnih skupina bit će objavljena na objektima Neven i Maslačak    

      u SRIJEDU, 30.8.2017. godine. Djeca će biti smještena u skupine i objekte prema   

      mogućnostima vrtića sukladno zakonskim propisima. 

6.  10 – satni program, program igre s ručkom (6-satni) i program igre (5-satni) počinju       

      u PETAK, 1. rujna 2017. godine.   

7.  Roditeljski sastanak za roditelje djece koja su upisana u program predškole održat će se u  

      UTORAK, 26. rujna 2017. godine u 16,00 sati u dvorani objekta Maslačak, A. Hebranga 1. 

8.  Program predškole (mala škola) počinje u PONEDJELJAK, 2. listopada odnosno u  

      UTORAK, 3. listopada 2017. godine u  16,00 sati prema rasporedu skupina.   

9.   3- satni program u Repušnici započinje s radom  u PETAK, 1. rujna 2017. u 10,00 sati. 

10.  5- satni program (8,00 – 13,00 sati) u Banovoj Jaruzi i Međuriću započinje s radom u skladu sa    

       školskim kalendarom. 

 

PRI DOLASKU DJETETA U VRTIĆ OBAVEZNO PRILOŽITI: 
-  liječničku potvrdu o zdravstvenom pregledu 

-  kopiju zdravstvene iskaznice djeteta 

-  Ugovor o ostvarivanju programa odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Kutina 

 

MOLIMO RODITELJE DA NA RODITELJSKE SASTANKE DOLAZE BEZ DJECE. 

 

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI !        

 

                                                                                              Stručni tim  


