Adresa: Dječji vrtić „Vrapčić“, Šenkovec, J. Bedekovića 11, 40 000
Čakovec Osnivač Vrtića: Općina Šenkovec
Vrtić: 343-770
Ravnateljica: 099 343 77 00
Vrtić: 099 816 98 22
Jaslice: 099 811 57
www.dv-vrapcic.hr

Upisi za pedagošku godinu 2017. /2018.
•

redoviti cjelodnevni programi:

jaslice (od prve do treće godine života djeteta)
vrtić ( od treće godine do polaska u školu)

• kraći programi:
opća igraonica
engleska igraonica
etno igraonica
vjerski odgoj

• predškola

Vrijeme upisa: od 02. 05. do 31.05.2017. (11,00-14,00)
Radno vrijeme vrtića: 5.30 – 19.00

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti ( zahtjev preuzmite ovdje )
1. Upitnik o navikama djeteta ( obrazac dobijete u vrtiću ili preuzmite ovdje )
2. Rodni list djeteta
3. Potvrda o radnom statusu roditelja i radu u smjenama ( ako dijete
koristi popodnevni program )
4. Preslika osobne iskaznice oba roditelja ili potvrda MUP-a o prebivališta
5. Potvrda
o
obavljenom
sistematskom
zdravstvenom
pregledu
predškolskog djeteta prije upisa u vrtić
6. Suglasnosti roditelja ( obrazac dobijete u vrtiću ili preuzmite ovdje )
7. Ovlaštenje o dovođenju i odvođenju djeteta u vrtić/ iz vrtića ( obrazac
dobijete u vrtiću )

Što je sve potrebno za vrtić
Papuče
Rezervna garderoba
Pidžama ako dijete spava u vrtiću
Čašica, četkica za pranje zubića, pasta za
zube Pelene za jasličku dob, vlažne maramice

Kako pomoći djetetu kao roditelji

Prvi dani boravka djeteta u vrtiću neka budu kraći
Dijete dovodite redovito, naročito prvih mjeseci
Neka ponese najdražu igračku od kuće
Poigrajte se s njim u skupini za vrijeme prilagodbe djeteta, vodeći računa o
osjećajima druge djece u skupini, no ne boravite cijeli dan u skupini
Razgovarajte s djetetom o proteklom danu i prenesite odgojitelju što
ste primijetili, čime je dijete bilo zadovoljno – nezadovoljno kako bismo
mu boravak u skupini učinili ljepšim i radosnijim

Što je još važno znati

Na početku mjeseca dobit ćete uplatnicu za tekući mjesec boravka Vašeg
djeteta u vrtiću koju ćete podmiriti do 15- tog u mjesecu.
Obveza je roditelja da se pri dolasku djeteta osobno javi odgojiteljici; isto
tako važno je napomenuti da dijete bez pratnje odrasle punoljetne osobe ne
može napustiti vrtić.
U slučaju da je dijete bolesno, roditelj je dužan obavijestiti odgojitelja, a po
povratku s bolovanja obvezno donijeti liječničku potvrdu da je dijete ozdravilo.
Sve informacije vezane za plaćanje vrtića, odnosno programa rada,
možete dobiti kod ravnateljice vrtića
Sve informacije vezane uz individualna praćenja i razvoj djeteta možete
saznati od odgojitelja vašeg djeteta, u dogovoreno vrijeme
informativnih sastanaka vaše grupe
I još ponešto…
Popis djece po skupinama moći ćete vidjeti, na našim oglasnim mjestima
početkom srpnja.
kolovoza u 17 sati imati ćemo druženje u vrtiću, za novoupisanu djecu i
njihove roditelje. Saznati ćete tko će se sve brinuti o vašem djetetu u vrtiću,
upoznati prostor za igru, način rada vrtića i pripremiti se za prvi dan boravka
vašeg djeteta u vrtiću. Roditelji trebaju donijeti svu potrebnu dokumentaciju
za upis. Roditelji potpisuju Ugovor i time je dijete upisano u Vrtić.
Rujan je početak nove pedagoške godine ! Dobro nam došli !

