OBRAZAC ZA UPIS U IGRAONICU SRIJEDOM 2017/18
(od rujna do prosinca 2017)
Sva djeca iz vrtićkih grupa i od 1. do 5. razreda osnovne škole mogu se upisati u igraonicu srijedom.
Animatori će formirati grupe ovisno o starosnoj dobi te će djeci biti predložene razne aktivnosti
prilagođene njihovoj dobi.
Za boravak poslijepodne dijete donese užinu od doma.
Ukoliko postoji interes za upis djeteta, molimo ispunite ovaj obrazac te nam ga vratite u tajništvo čim
prije.
Cijena igraonice srijedom iznosi 100 HRK po srijedi te uključuje ručak.
U slučaju upisa po tromjesečju izdat će se račun za ukupan broj srijeda na početku tromjesečja.
U slučaju povremenog upisa u igraonicu srijedom potrebno je dijete upisati u tajništvu škole najkasnije
u ponedjeljak ujutro koji prethodi srijedu za koju se izvršava upis. Plaćanje se vrši putem bankovnog
virmana. Dovoljno je da predate bon nastavniku te da na istom navedete ime i prezime djeteta i
razred.
Obrazac za upis u igraonicu srijedom za 1. tromjesečje :
DIJETE
Prezime :…………………………………………………………………..……Ime :……………………………
………………
Datum i mjesto rođenja :……………………………………………………….…
Razred :…………………………………
Adresa djeteta : ………………………………………………………………
RODITELJI
Prezime oca…………………………………………

Prezime majke……………………………………

Ime………………………………………………

Ime…………………………………………….

Zanimanje……………………………………………

Zanimanje………………………………………….

Adresa………………………………………………

Adresa………………………….…………………

Telefon doma……………………………..…...

Telefon doma……………………………..…

Br.mob.…………………………………..………..

Br. mob.………………..…..……………………

UPIS
Ja dolje potpisani(a)…………………………………………………..zakonski zastupnik djeteta
………………………………………………upisujem svoje dijete u igraonicu srijedom za 1.tromjesečje.
Obvezujem se na poštivanje pravilnika o prihvatu djece u igraonicu te ću podmiriti svoje obveze za
1.tromjesečje po primitku računa.
Datum :………………………………………

Potpis :

OBRAZAC ZA UPIS U IGRAONICU SRIJEDOM 2017/18
(od siječnja do ožujka 2018)
Sva djeca iz vrtićkih grupa i od 1. do 5. razreda osnovne škole mogu se upisati u igraonicu srijedom.
Animatori će formirati grupe ovisno o starosnoj dobi te će djeci biti predložene razne aktivnosti
prilagođene njihovoj dobi.
Za boravak poslijepodne dijete donese užinu od doma.
Ukoliko postoji interes za upis djeteta, molimo ispunite ovaj obrazac te nam ga vratite u tajništvo čim
prije.
Cijena igraonice srijedom iznosi 100 HRK po srijedi te uključuje ručak.
U slučaju upisa po tromjesečju izdat će se račun za ukupan broj srijeda na početku tromjesečja.
U slučaju povremenog upisa u igraonicu srijedom potrebno je dijete upisati u tajništvu škole najkasnije
u ponedjeljak ujutro koji prethodi srijedu za koju se izvršava upis. Plaćanje se vrši putem bankovnog
virmana. Dovoljno je da predate bon nastavniku te da na istom navedete ime i prezime djeteta i
razred.
Obrazac za upis u igraonicu srijedom za 2. tromjesečje :
DIJETE
Prezime :…………………………………………………………………..……Ime :……………………………
………………
Datum i mjesto rođenja :……………………………………………………….…
Razred :…………………………………
Adresa djeteta : ………………………………………………………………
RODITELJI
Prezime oca…………………………………………

Prezime majke……………………………………

Ime………………………………………………

Ime…………………………………………….

Zanimanje……………………………………………

Zanimanje………………………………………….

Adresa………………………………………………

Adresa………………………….…………………

Telefon doma……………………………..…...

Telefon doma……………………………..…

Br.mob.…………………………………..………..

Br. mob.………………..…..……………………

UPIS
Ja dolje potpisani(a)…………………………………………………..zakonski zastupnik djeteta
………………………………………………upisujem svoje dijete u igraonicu srijedom za 2.tromjesečje.
Obvezujem se na poštivanje pravilnika o prihvatu djece u igraonicu te ću podmiriti svoje obveze za
2.tromjesečje po primitku računa.
Datum :………………………………………

Potpis :

OBRAZAC ZA UPIS U IGRAONICU SRIJEDOM 2017/18
(od travnja do lipnja 2018)
Sva djeca iz vrtićkih grupa i od 1. do 5. razreda osnovne škole mogu se upisati u igraonicu srijedom.
Animatori će formirati grupe ovisno o starosnoj dobi te će djeci biti predložene razne aktivnosti
prilagođene njihovoj dobi.
Za boravak poslijepodne dijete donese užinu od doma.
Ukoliko postoji interes za upis djeteta, molimo ispunite ovaj obrazac te nam ga vratite u tajništvo čim
prije.
Cijena igraonice srijedom iznosi 100 HRK po srijedi te uključuje ručak.
U slučaju upisa po tromjesečju izdat će se račun za ukupan broj srijeda na početku tromjesečja.
U slučaju povremenog upisa u igraonicu srijedom potrebno je dijete upisati u tajništvu škole najkasnije
u ponedjeljak ujutro koji prethodi srijedu za koju se izvršava upis. Plaćanje se vrši putem bankovnog
virmana. Dovoljno je da predate bon nastavniku te da na istom navedete ime i prezime djeteta i
razred.
Obrazac za upis u igraonicu srijedom za 3. tromjesečje :
DIJETE
Prezime :…………………………………………………………………..……Ime :……………………………
………………
Datum i mjesto rođenja :……………………………………………………….…
Razred :…………………………………
Adresa djeteta : ………………………………………………………………
RODITELJI
Prezime oca…………………………………………

Prezime majke……………………………………

Ime………………………………………………

Ime…………………………………………….

Zanimanje……………………………………………

Zanimanje………………………………………….

Adresa………………………………………………

Adresa………………………….…………………

Telefon doma……………………………..…...

Telefon doma……………………………..…

Br.mob.…………………………………..………..

Br. mob.………………..…..……………………

UPIS
Ja dolje potpisani(a)…………………………………………………..zakonski zastupnik djeteta
………………………………………………upisujem svoje dijete u igraonicu srijedom za 3.tromjesečje.
Obvezujem se na poštivanje pravilnika o prihvatu djece u igraonicu te ću podmiriti svoje obveze za
3.tromjesečje po primitku računa.
Datum :………………………………………

Potpis :

