
 

 

 

 

 

Dječji vrtić "UTRINA" 

 

 

 

   

                                                       KUĆNI  RED  VRTIĆA 

 

 

 

 

ZDRAVLJE DJETETA 

 

* U vrtić dovodite zdravo dijete. Ne možemo primiti dijete s temperaturom, proljevom, 

povraćanjem, ušima, parazitima u stolici. 

*   Nakon preboljele bolesti dijete možemo primiti jedino uz liječničku ispričnicu. 

*   Nije dopušteno donositi lijekove, sirupe, kapi, osim za kronične bolesnika uz potvrdu i upute o 

korištenju nadležnog liječnika. 

*  Kod ozljeda i naglog pobolijevanja u vrtiću se prima prva pomoć, odmah se obavještavaju 

roditelji i prema potrebi dolaze po dijete i odvode ga liječniku. U slučaju hitnosti dijete se u pratnji 

odgojitelja ili zdravstvene voditeljice odvodi lijčeniku. 

*   Novo upisanu djecu po dolasku u vrtić možemo primiti jedino uz liječničku potvrdu da dijete 

može polaziti vrtić (ne stariju od mjesec dana) 

*    Nakon dužeg izostanka djeteta iz vrtića (60 dana i više) potrebno je ponovno donijeti liječničku 

potvrdu da dijete može polaziti vrtić. 

 

PREHRANA 

 
*    Usklađena je sa važećim normativima i kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo. 

*  Zabranjeno je unošenje hrane u vrtić zbog pokvarljivosti, nemogućnosti kontrole njihovog 

skladištenja i higijenske ispravnosti. 

*    Ukoliko je dijete alergično na određenu vrstu hrane, djetetu se daje zamjenski obrok, uz potvrdu 

i upute nadležnog liječnika. 

 

DOLAZAK I BORAVAK U VRTIĆU 

 
*   Dolazak i odlazak djeteta treba biti u skladu s vremenom boravka koji ste naveli kod upisa 

*   Dijete dovodite u vrtić do 9.00 sati. (zbog sigurnosti djece vanjska vrata se zaključavaju) 

*   Osim roditelja/skrbnika po dijete u vrtić mogu doći isključivo osobe koje ste naveli u upitniku 

     (navedene osobe moraju biti punoljetne), a ukoliko dođe do promjene osoba koje ste naveli 

obavezno obavijestite matičnog odgojitelja. 

*   Obavezno zatvarati vrata pri ulasku i izlasku iz objekta ili dvorišta vrtića. 

*   Dijete u vrtiću može boraviti do 10 sati, sukladno radnom vremenu vrtića. 

*   Ranojutarnji rad (od 06.00 do 07.30) i kasnopopodnevni rad (od 16.30 do 17.30) namijenjeno je 

za djecu čija su oba roditelja zaposlena. 

*   Za dijete je potrebno svakodnevno osigurati adekvatnu obuću i odjeću, u jaslicama pelene, 

kremica, vlažne maramice. 



*   U unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića nije dozvoljeno:pušenje, dolazak u alkoholiziranom 

stanju, uvođenje životinja, vršenje prodaje i promidžbe roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja 

i obrazovanja djeteta, dijeljenje pozivnica za dječje rođendane i druge privatne aktivnosti, 

fotografiranje, duži razgovori na mobitelu. 

 

 

RODITELJI U VRTIĆU 

 
*   Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta obvezno je javiti se odgojitelju. 

*   U vrtiću je dozvoljeno kratko zadržavanje prilikom odvođenja i dovođenja djeteta, kao i kratka 

razmjena informacija o djetetu sa odgojiteljima. Za više informacija dogovoriti sa odgojiteljima 

individualni razgovor. 

*   Vrtić ne odgovara za kolica, bicikle (koja se moraju odlagati na za to predviđenom mjestu), 

nehotično uništena zdravstvena pomagala, odjeću, obuću ili izgubljene osobne predmete.   

*   Odgovornost vrtića počinje u trenutku kad odgojitelj preuzme dijete,a prestaje u trenutku predaje 

djeteta roditelju. 

*   Prilikom odvođenja djeteta iz vrtića osoba koja odvodi dijete dužna je u svakom trenutku imati 

nadzor nad djetetom i kod izlaska iz prostora vrtića držati ga za ruku. 

*   Potrebno je redovito pratiti pisane i usmene informacije o boravku djeteta u vrtiću te se odazivati 

na roditeljske sastanke i individualne razgovore koje po potrebi mogu inicirati roditelji, odgojitelji, 

članovi stručnog tima ili ravnatelj. 

*   Roditelj/skrbnik dužan je redovito podmirivati troškove korištenih usluga vrtića. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVAKI VAŠ PRIJEDLOG PAŽLJIVO ĆEMO RAZMOTRITI, A VAŠIM SE 

POHVALAMA RADUJEMO 

 

 

 

 

 

 

 


