UPISI
Prije upisa u vrtić ili jaslice telefonski dogovaramo termin dolaska u vrtić kako bi vidjeli
prostor te dobili sve informacije o načinu rada vrtića, jelovniku, programima i svemu što Vas
zanima.
Ukoliko se odlučite za upis u naš vrtić potrebno je popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta
(možete ga pronaći na našoj stranici www.svemirko.hr). Kada ga ispunite možete ga poslati
putem maila.
Uz popunjen Zahtjev treba priložiti:
• presliku izvoda iz matice rođenih ili rodni list djeteta
• potvrdu MUP-a o prebivalištu djeteta ne stariju od 6 mjeseci
• presliku osobnih iskaznica roditelja
• ukoliko dijete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju preslike medicinske
dokumentacije ili drugo što opisuje i potvrđuje te posebne potrebe
• presliku zdravstvene iskaznice djeteta i kartona procijepljenosti
• mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisit će o broju zaprimljenih zahtjeva za upis tj. broju
slobodnih mjesta u skupinama
Nakon što predate zahtjav dogovorit će se datum prvog dana polaska djeteta u vrtić/jaslice i
termin za INICIJALNI RAZGOVOR.
Na inicijalnom razgovoru
• roditelj na razgovor treba doći s djetetom
• na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podatci o obitelju, porodu djeteta, razvoju djeteta i
njegovim navikama, potrebama djeteta, uvjetima u kojima živi i nekim drugim
specifičnostima
• na inicijalnom razgovoru dogovoriti će se postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda
prilagodbe djeteta
• na inicijalnom razgovoru roditelj može postaviti sva pitanja koja želi i dobiti sve informacije
koje ga zanimaju
• na inicijalni razgovor roditelj treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju za djecu s nekim
posebnim potrebama (npr. alergije, febrilne konvulzije, kronična ili teža oboljenja, govorne
poteškoće, poteškoće motornog ili spoznajnog razvoja i sl.)
• potpisati će se Ugovor o pružanju usluga predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi
Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obavezan dostaviti dječjem
vrtiću:
• Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta
• Potvrdu o plaćanju akontacijske rate
Sve informacije o uvjetima plaćanja možete dobiti u Vrtiću, a iste su sastavni dio Ugovora o
pružanju usluga predškolskog odgoja, naobrazb

