DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“
HRVATSKA KOSTAJNICA
Vladimira Nazora 40
44430 Hrvatska Kostajnica

KLASA: 601-01/17-01/47
UR. BROJ: 2176-73-17-01-1
U Hrvatskoj Kostajnici 18.10.2017.

Temeljem članka 23. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13),
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN63/08, 90/10) te
Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Dječji vrtić „Krijesnica“
objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu djece za program predškole (male škole) za
pedagošku godinu 2017./2018.
Pozivaju se roditelji predškolske djece koja su do 1. rujna 2017. godine navršila pet i pol
godina (odnosno koja će do 31. ožujka sljedeće godine navršiti šest godina, jer su ona
školski obveznici) na prijavu djece za program predškole (malu školu).
Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom
predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.
Djecu s teškoćama u razvoju roditelji mogu prijaviti i dvije godine prije polaska u osnovnu
školu ukoliko dostave Rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove.
Program predškole obvezan je i besplatan, a s njegovim provođenjem započet ćemo
početkom 2018. godine o čemu ćete biti obaviješteni krajem mjeseca prosinca 2017.
Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u uredu ravnateljice Dječjeg vrtića „Krijesnica“
svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.
Zahtjev za upis mogu podnijeti roditelji ili skrbnici djece s područja grada Hrvatske
Kostajnice.

Uz zahtjev je potrebno obvezno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list (preslika)
Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci)
Uvjerenje MUP-a o prebivalištu najmanje jednog roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
Preslika zdravstvene i druge dokumentacije za djecu s teškoćama u razvoju i
posebnim potrebama (sukladno članku 6. Državnog pedagoškog standarda)

Zahtjevi za upis s priloženom dokumentacijom podnose se do 27.10.2017. godine
u ured ravnateljice Dječjeg vrtića „Krijesnica“, Vladimira Nazora 40, Hrvatska
Kostajnica u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

V.D. RAVNATELJICA:
Irena Bužimkić, mag.prim.educ.

