UPUTE ZA RODITELJE
Dragi roditelji,
za vas smo pripremili detaljnije upute za polazak vašeg djeteta u vrtić, kako bismo osigurali
njihovo slijeđenje, a time i zdravlje vaše djece i naših zaposlenika.
Tijekom prva 2 tjedna odgojno-obrazovnog rada u vrtiću poseban će se naglasak staviti na
slijeđenje tih uputa, na temelju kojih će se raditi evaluacija rada s pedagoškog i epidemijskog
stajališta.
Prema tom evaluaciji će se, ukoliko se za to javi potreba, mijenjati uvjeti rada, izdavati nove
upute ili produžiti trajanje postojećih. Provođenje treće faze rada vrtića ovisi o uspješnosti
provođenja prve dvije faze, kako bi se sustav odgoja i obrazovanja mogao pripremiti na sve
potrebno.
Odgojno-obrazovni rad ne smije se provoditi bez slijeđenja uputa HZJZ i MZO!

VAŽNO!
Uključivanje djeteta u odgojno-obrazovni rad vrtića preporučuje
se samo u slučajevima kada su oba roditelja djeteta zaposlena te
ne postoje druge mogućnosti zbrinjavanja djeteta.

Kada se preporučuje ostanak djeteta kod kuće?
•

U slučaju djece s kroničnim bolestima:
•

Respiratorne bolesti

•

Kardiovaskularne bolesti

•

Dijabetes

•

Maligne bolesti

•

Imunodeficijencije

•

Veća tjelesna ili motorička oštećenja

•

U slučaju djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih
bolesti

•

Kod sve djece kojima roditelji mogu osigurati siguran boravak kod kuće, s
obzirom na to da broj djece u grupi može biti takav da se mjere socijalne
distance neće moći poštivati.

UPUTE PRI PREDAVANJU I PREUZIMANJU DJETETA

Prilikom dolaska u vrtić vrijede posebna pravila. Molimo vas da ih se pridržavate
zbog sigurnosti Vaše djece i naših djelatnika.
•

Roditelji ne ulaze u vrtić (osim u krajnjoj nuždi), nego dijete dovode do ulaza
u vrtić te zvone, nakon čega dijete preuzima odgojiteljica.

•

Dijete sa sobom ne smije imati nikakve igračke ili predmete od doma.

•

Dječji ruksak s rezervnom odjećom predaje se u ponedjeljak pri dolasku
djeteta u vrtić.

•

Dijete u vrtić dolazi u pratnji isključivo jedne odrasle osobe, koja:
• Živi u istom kućanstvo s djetetom;
• Je uključena u takav tip dnevnih aktivnosti da je njena mogućnost zaraze
korona virusom najmanja;
• Ne spada u rizičnu skupinu za obolijevanje od korona virusa.

•

Dijete u vrtić dovode i odvode isključivo osobe koje su roditelji naveli, ne više
od 3 osobe, koje se izmjenjuju što manje je moguće.

•

Roditelji se prilikom predavanja ili preuzimanja djeteta ne okupljaju na ulazu
u vrtić.

VAŽNO!
Roditelji i skrbnici ne smiju u vrtić dovesti dijete ukoliko:
• Ono ima povišenu tjelesnu temperature ili respiratorne
simptome poput kašlja i kratkog daha;
• Je ono pod rizikom da je moglo biti u kontaktu s osobama
pozitivnim na COVID-19 ili je pod sumnjom da bi dijete samo
biti zaraženo koronavirusom.

U takvim slučajevima dijete mora ostati kod kuće.

MJERE
KOJE
PODUZIMA
VRTIĆ
MJERE KOJE PODUZIMA VRTIĆ
U odgojnoj skupini smije boraviti najviše
9-ero djece uz jednog odgojitelja.
Odgojitelji rade u smjenama bez preklapanja,

Djeca iz različitih skupina neće dolaziti u kontakt.
Boravak na zraku organizirat će se za svaku grupu
posebno, ili će grupe biti vani odvojene.

Nakon ponedjeljka, 11. svibnja, u skupinu se ne
smije uključiti niti jedno novo dijete.

Sve prostorije redovito će se provjetravati,
a djeca će imati obavezan boravak na zraku onoliko
dugo koliko je to maksimalno moguće.

Prolazak kroz zajedničke prostorije izbjegavat će se
ili smanjiti na nužni minimum.

Nitko osim djetetovih odgojitelja neće smjeti ući
u prostorije u kojima borave djeca

PROGRAM PREDŠKOLE
PREDŠKOLE
PROGRAM
Program predškole održavat će se u DV Sunčeko putem rada na daljinu.
Za djecu će na tjednoj razini biti pripremani materijali koji će se slati
djeci i roditeljima kako bi oni mogli samostalno rješavati zadatke u
sigurnosti doma.
Djeca će zadatke primati jednom tjedno ponedjeljkom, za cijeli tjedan.
Roditelji će posebno dobiti upute za pripremu djeteta za školu uz
detaljan opis svih potrebnih znanja i vještina.

Zadaci su osmišljeni tako da razvijaju sve
vještine i sposobnosti bitne za upis u školu:
•
•
•
•
•
•
•

Koncentracija
Grafomotorika
Predčitalačke vještine
Matematičke vještine
Vještine pisanja
Govor i jezik
Prostorni i vremenski odnosi

Trajanje programa predškole je do
31.5.2020., nakon čega će sva djeca
uključena u program dobiti potvrdu o
završetku programa.

PREPORUKE ZA RODITELJE
01

02

03

Pozorno proučite upute Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo!

Osigurajte djetetu ostanak kod kuće,
ukoliko je ikako moguće.

Provjerite je li dijete u rizičnoj skupini,
prema uputama HZJZ.

04

Potpišite izjavu kojom potvrđujete
dolazak djeteta u vrtić.

05

Strogo se pridržavajte uputa HZJZ i
dječjeg vrtića vezanih uz dovođenje i
odvođenje djeteta iz vrtića.

06

07

Ukoliko dijete neće pohađati vrtić,
uključite se u rad na daljinu.

S vašim predškolarcem aktivno radite na
rješavanju radnih listova i razvoju njegovih
vještina i sposobnosti.

