DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KUTINA, A. Cesarca 4a
Klasa: 003-08/17-02/3
Urbroj 2176-67-17-1
Kutina, 22.03. 2017.
Na temelju članka 12. alineja 1. i 55. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Kutina
Upravno vijeće na 18. sjednici održanoj 22.03. 2017. godine donijelo je
ODLUKU O PRIJAVI ZA UPISI DJECE U VRTIĆ
ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU
I. Uvjeti upisa:
Prijave za upise vršiti će se za djecu rane i predškolske dobi za sljedeće programe:
- 10 - satni program – radno vrijeme 6,00 do16,00 sati
(jutarnje dežurstvo 5,30 sati; poslijepodnevno dežurstvo do 16,30 sati)
- 6- satni program: od 6,00 sati do 12,00 sati ( igra s ručkom)
- 5-satni program (podružnice u Kutini): od 6,00 do 11,00 sati (igra)
- 5- satni program katoličkog vjerskog odgoja
- 10-satni program ranog učenje engleskog jezika
- 5-satni program za djecu u dobi od 3 god. do polaska u školu–
(podružnice u Banovoj Jaruzi i Međuriću): 8,00 do 13,00 sati; prema
kalendaru škole
- Program predškole 3-satni program( od 1. listopada 2017.do 15. lipnja
2018.godine) -objekt Maslačak (integracija djece romske nacionalnosti)
- Program igraonice za djecu u dobi od 3 god. do polaska u školu
(svakodnevno 3 sata; 2 puta tjedno po 3 sata od 1.rujna 2017. do 15.
lipnja 2018.godine)- Repušnica
- Kraći programi: češki jezik u Međuriću; (2 puta tjedno po 1 sat )
II. Prednosti upisa:
(čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN br.94/13)
Prednost upisa imaju djeca roditelja žrtava ili invalida domovinskog rata, djeca iz
obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju,
djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje, djeca u godini prije polaska
u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.
III. Rokovi prijave upisa:
Zahtjevi za upisi zaprimat će se od 08.05. do 12.05.2017. godine u dvorani
centralnog objekta Neven u ulici Augusta Cesarca 4a od 8,00 do 14,00 sati.
Troškovi upisa iznose 30,00 kn i obračunavaju se na prvom računu u rujnu za
sve programe osim predškole.
IV. Naknade za usluge vrtića:
Naknada će iznositi prema postojećoj cijeni smještaja djece u Vrtić na koju je osnivač
dao suglasnost.
Odluka se dostavlja:
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