
DOLAZAK I ODLAZAK DJETETA IZ VRTIĆA 

 

 Radno vrijeme vrtića je od 6,00 do 17,00 sati 
 Dijete boravi u vrtiću do 10 sati 
 Dijete dovodi i odvodi jedna punoljetna osoba koju ste naveli u Izjavi prilikom 
upisa djeteta u vrtić 
 Pri dovođenju i odvođenju djeteta iz vrtića obavezno se osobno javite odgojitelju  
 Roditelj je dužan obavijestiti matičnog odgojitelja o svakoj promjeni adrese i 
broja telefona, te osobama koje mogu odvoditi i dovoditi dijete 

 

 

SIGURNOST 

Pri ulasku i izlasku iz vrtića iza sebe obavezno zatvarajte vrata 

Sve odrasle osobe (zaposlenici i korisnici usluga) dužne su upoznati ravnatelja o 
svakoj činjenici za koju smatraju da predstavlja opasnost po sigurnost i zdravlje djece 
ili odraslih 

Radi sigurnosti djece u vrtić se ne donose opasni predmeti (bomboni, žvakaće gume, 
ukosnice, sitne igračke, lijekovi i sl.) i neprimjereni predmeti (novac, mobitel, nakit i sl.) 

Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak osobnih stvari kao i za nastalu štetu na 
istima (igračke, odjeća, zdravstvena pomagala i sl.). 

 

 

ZDRAVLJE 

Pri dovođenju djeteta u vrtić obavijestite odgojitelja o vrijednosti tjelesne temperature 
djeteta. Prilikom prvog dolaska djeteta u vrtić roditelj svakog novoupisanog djeteta 
obavezan je odgojitelju predati liječničku potvrdu o sistematskom pregledu 
djeteta (ne stariju od 15 dana) .Kako bi zaštitili zdravlje sve djece, bolesno dijete ne 
dovodite u vrtić, a nakon bolesti donesite liječničku potvrdu/ ispričnicu. 

U vrtiću ne borave djeca s: 

– povišenom tjelesnom temperaturom 

– proljevom i povraćanjem 

– ušima 



– parazitima u stolici 

Radi zaštite zdravlja Vašeg, ali i ostale djece, molimo vas obavijestite vrtić oboli li vaše 
dijete od neke zarazne bolesti, a o svakom izostanku obavijestite odgojitelje prvim 
danom izostanka djeteta 

U vrtić nije dopušteno donositi lijekove 

Ako je vašem djetetu propisana trajna terapija lijekovima, obavezno o tome obavijestite 
odgojitelje 

Kod ozljeda i naglog pobolijevanja, u vrtiću se pruža prva pomoć, obavještava roditelj 
i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć, dijete se u pratnji stručne 
osobe upućuje liječniku 

Kako bismo osigurali potrebne higijenske uvjete i zaštitili zdravlje djece, molimo vas 
da u dječje sobe ulazite samo u prikladnoj obući (papuče, nazuvci) 

Prehrambene proizvode unosi i osigurava vrtić- roditelji i djeca ne donose i ne 
konzumiraju hranu koju su sami donijeli 

Roditelj u ustanovi boravi kratko, pridržavajući se epidemioloških mjera (maska, 
dezinfekcija ruku i razmak od ostalih osobama od minimalno 1,5,m) 

 

 

 


