KUĆNI RED

ORGANIZACIJA RADA


Radno vrijeme vrtića je od 6:00 – 18:00



Jutarnje dežurstvo je od 06:00 – 8:00



Popodnevno dežurstvo je od 17:00 – 18:00



Poštujte radno vrijeme vrtića. Važno je da dolazak i odlazak djeteta bude u skladu s
vremenom boravka koji dogovarate s odgojiteljima Vašega djeteta

DOLAZAK I ODLAZAK DJETETA IZ VRTIĆA


Dijete u vrtiću može boraviti 10 sati (prema ugovoru potpisanim prilikom upisa u
predškolsku ustanovu)



U iznimnim situacijama duži boravak potrebno je najaviti i dogovoriti s ravnateljem



Djetetov dolazak u vrtić treba biti do 9 sati, a kasniji dolazak djeteta roditelj/skrbnik je
dužan najaviti odgojitelju prethodni dan ili najkasnije do 10,00 sati u tekućem danu
zbog pripreme obroka



Po Vaše dijete mogu doći samo one osobe koje ste naveli u izjavi o preuzimanju djeteta
iz vrtića, uz predočenje osobne iskaznice. Maloljetnim osobama zabranjeno je
dovođenje i odvođenje djeteta iz vrtića



Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića obavezno je osobno se javiti matičnom
odgojitelju ili odgojitelju na dežurstvu



Roditelj je dužan odgojitelju ili ravnatelju javiti promjenu telefonskog broja i adrese



U slučaju izostanka djeteta iz Vrtića (bolest, putovanje i slično) roditelj je dužan
obavijestiti odgojitelja o razlozima i vremenu izostanka

SIGURNOST


Prilikom ulaska ili izlaska iz vrtića obavezno je zatvaranje vrata



Zbog sigurnosti djece, vrata su zaključana, a roditeljima je omogućen ulaz pristupnom
šifrom koju je obavezno koristiti prilikom ulaska ili pozvoniti za otvaranje; zabranjeno
je vrata gurati na silu



Radi sigurnosti djece u Vrtiću, važno je voditi računa da dijete sa sobom ne donosi
opasne predmete (tvrde bombone, žvakaće gume, ukosnice, sitne igračke, lijekove…),
kao i neprimjerene predmete poput novca, mobitela, tableta, skupocjenog nakita i
slično



Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak osobnih stvari kao i za nastalu štetu na
istima



U dogovoru s odgojiteljima, petak je dan za donošenje igračaka od kuće (zabranjeno je
donositi igračke koje potiču agresivnost i mogu ozlijediti djecu)



Nezaposlenim osobama nije dozvoljeno ulaziti u sobe dnevnog boravka, izuzev
roditelja djece na prilagodbi ili prog4ramom predviđenih boravaka roditelja u skupini



Zabranjen je dolazak po dijete pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava



Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić



Ukoliko ste svjedok neprimjerenog postupanja prema djeci, dužni ste isto prijaviti
ravnatelju

PONAŠANJE I OBVEZE RODITELJA I DRUGIH ODRASLIH U VRTIĆU


Roditelji i skrbnici dužni su na vrijeme izvršavati svoje obveze preuzete potpisivanjem
ugovora s Vrtićem (radno vrijeme, plaćanje vrtića i dodatnih aktivnosti, donošenje
potrebnih stvari…)



Roditelji, skrbnici i drugi odrasli dužni su se kulturno ponašati i uvažavati stručnost
odgojitelja i ostalih zaposlenih u vrtiću



Roditelji, skrbnici i drugi odrasli dužni su čuvati opremu i inventar Vrtića kao i osobne
predmete djece u Vrtiću



Nije dozvoljeno ulaziti u prostor odgojnih skupina bez prisustva zaposlenih



Nije dozvoljeno ulaziti u prostor kuhinje i koristiti sanitarni čvor



Dužnost roditelja i skrbnika je da dijete ima količinom i godišnjem dobu primjerenu
rezervnu odjeću

ZDRAVLJE DJETETA


Prilikom prvog dolaska u Vrtić roditelj svakog novoupisanog djeteta dužan je donijeti
liječničku potvrdu o sistematskom pregledu djeteta (ne stariju od 15 dana)



Zbog zaštite od obolijevanja druge djece, bolesno dijete ne dovodite u vrtić



Nakon bolesti obvezno je donijeti liječničku potvrdu da je dijete ozdravilo



Ukoliko dijete ima vodene kozice, ospice, šarlah, gnojnu anginu, ako povraća, ima
proljev, povišenu tjelesnu temperaturu, svrab ili uši, ne možemo ga primiti u skupinu;
ako su navedena stanja uočena tijekom boravka djeteta u skupini, odgojitelj je dužan
odmah obavijestiti roditelje koji su dužni dijete pokupiti u što kraćem roku



U vrtić nije dopušteno donositi lijekove; odgojitelj je dužan samo pružiti prvu pomoć u
slučaju ozljede, a ukoliko postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć,
dijete se, u pratnji stručne osobe, upućuje liječniku



Kako bi dodatno osigurali primjerene higijenske uvjete i dodatno zaštitili zdravlje djece,
za ulazak u sobe dnevnog boravka obavezno je nositi kućne papuče ili nazuvke



Ukoliko je utvrđeno da je dijete alergično na neku namirnicu ili lijek, o tome treba
pravovremeno obavijestiti odgojitelje



U vrtić nije dopušteno unošenje hrane uz koju nije navedena deklaracija

PREHRANA




Obroci u vrtiću serviraju se po ustaljenom rasporedu:
-

Doručak: 8:30 – 9:00

-

Voćna užina: 9:30

-

Ručak: 11:00 – 11:30

-

Popodnevna užina: 14:00 – 14:30

Ukoliko dijete slavi rođendan ili je u pitanju neka druga svečanost ili proslava, u Vrtić
je dozvoljeno donijeti samo prehrambene artikle koji imaju istaknutu deklaraciju o
proizvođaču, sastavu i roku trajanja



Ukoliko je potrebno jelovnik prilagoditi zbog liječničkih ili vjerskih uvjerenja, potrebna
je liječnička potvrda i/ili izjava roditelja

OPĆA PRAVILA


Za ugodniji boravak Vašeg djeteta u Vrtiću predlažemo višeslojnu odjeću koja mu je
ugodna za igru te se lako oblači i skida; obratiti pažnju na primjerenu i stabilnu obuću



Roditelj ili skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelja o bilo kojoj promjeni u obitelji koja
može utjecati na dijete ili njegov boravak u vrtiću (dobivanje prinove, razvod i slično)



Dužnost roditelja ili skrbnika je odazvati se na roditeljske sastanke kao i na pozive
odgojitelja i/ili stručnih suradnika na individualne razgovore te ih i sami inicirajte,
ukoliko to smatrate potrebnim



Pratite informacije na oglasnim pločama i kutićima za roditelje kao i sadržaj na web
stranici Vrtića

Napomena: Kućni red podliježe dopunama i izmjenama u skladu s potrebama korisnika, novim
zakonskim odredbama ili odlukama Osnivača.

