
OBAVIJEST RODITELJIMA ČIJA DJECA KREĆU U VRTIĆ 25.5.2020. 

 

Poštovani roditelji, 

U skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i 
obrazovanja1 i Odluci osnivača, rad u vrtiću je organiziran na temelju provedenih anketa i to na 
slijedeći način: 

 

✓ Boravak djece organiziran je u vrtiću Radost  (raspored u nastavku) 

 

Jasličke skupine biti će smještene na DONJEM KATU, ulazi se na GLAVNI ULAZ do 
garderobe 

Vrtićke skupine biti će smještene na GORNJEM KATU, ulazi se PREKO DVORIŠTA i 
protupožarnih stepenica do vrha stepenica  

 

✓ Roditelji su dužni izmjeriti djetetu temperaturu prije dolaska u dječji vrtić I vrijednost temperature 
reći odgajatelju pri dolasku 

✓ Roditelj treba dovoditi i odvoditi dijete u zadanom vremenu i na ulaz koji će biti određen za 
njihovu skupinu  (raspored u nastavku) 

✓ Preporučujemo da dijete ima u pratnji uvijek istu osobu 

✓ Na ulazima biti će postavljeni dozatori s dezinficijensom za dezinfekciju: 

▪ ruku odraslih 

▪ potplata cipela odraslih i djece;  

▪ roditelji zadržavaju pritom distancu od najmanje 1,5 metra 

▪ roditelji pri dovođenju i odvođenju djece trebaju nositi masku 

 

 

 

 

 
1 „Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te 

osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenike koji pohađaju 

razrednu nastavu (HZJZ, 29. 04. 2020.) 

„Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjim vrtićima“ (MZOS, 05. 05. 2020.) 



 

 

PRAVILA ZA DOVOĐENJE DJETETA U VRTIĆ 

 

DJECA U JASLICAMA   Roditelj ulazi kroz GLAVNI ULAZ, odlazi do garderobe gdje presvlači dijete, 
oprašta se od njega što je brže moguće i odlazi, ne ulazi u sobu. 
Odgajatelj upućuje dijete na pranje ruku prije ulaska u sobu.  

DJECA U VRTIĆU   Roditelj ulazi kroz DVORIŠNA VRATA, vodi dijete protupožarnim stubama 
na kat, gdje pušta dijete odgajatelju koji ga čeka na vrhu stepenica. Dijete 
odlazi kroz sanitarni čvor do garderobe gdje se presvlači, nakon čega 
odlazi oprati ruke i ulazi u sobu. 

 

PRAVILA ZA ODVOĐENJE DJETETA IZ VRTIĆA 

 

DJECA U JASLICAMA  Roditelj dolazi do garderobe, ne ulazi u sobu, presvlači dijete u garderobi i 
odlazi. 

DJECA U VRTIĆU  Roditelj ulazi kroz dvorišna vrata, penje se na kat protupožarnim stubama 
i čeka dijete ispred ulaza. 

 

 

 

TERMINI DOVOĐENJA I ODVOĐENJA 

 

DOVOĐENJE DJETETA 

6.45 – 7.00 sati  djeca smještena u Jagodicama i Bubamarama 

7.10 – 7.25 sati  djeca smještena u Mravićima i Kapljicama 

7.35 – 7.50 sati  djeca smještena u Točkicama 

 

ODVOĐENJE DJETETA 

15.10 – 15.25 sati  djeca smještena u Jagodicama i Bubamarama 

15.35 – 15.50 sati  djeca smještena u Mravićima i Kapljicama 



16.00 – 16.15 sati  djeca smještena u Točkicama 

 

POTREBNA OPREMA 

• U vrtić treba donijeti:  

o 2 kompleta posteljine za dječje krevetiće (posteljina se mijenja dvaput tjedno te 
se u srijedu jedna komplet uzima kući, pere i donosi čist u petak) 

o papučice 

o kapa (šilterica ili šeširić za sunce) 

o plastična čaša 

o pelene 

o duda 

o vlažne maramice 

 Sve, osim posteljine, ostaje u vrtiću. 

• Označiti imenom i prezimenom posteljinu, kapu i papuče. Isti ostaju u vrtiću i ne smiju se 
nositi svaki dan kući. 

• Zabranjeno je donošenje igračaka od kuće 

• Kod toplog vremena dijete kod kuće namazati zaštitnom kremom (obavijestit će vas 
odgajatelji putem oglasne ploče ili druge pisane obavijesti na ulazu u sobu) 

 

 ORGANIZACIJA BORAVKA DJECE U VRTIĆU 

• U skupini u jednoj smjeni radi jedna odgojiteljica uz preklapanje s odgajateljicom partnerom 

• U sobu neće ulazi nitko osim odgojiteljica i djece te spremačica dok su djeca na dvorištu 

• Djeca će boraviti što dulje vani (imati kapu!) 

• Pazit će se na razmak među djecom (označena mjesta za stolom, udaljeni krevetići) 

• Neće se koristiti didaktička sredstva koja se ne mogu oprati ili osušiti (npr. plastelin, pijesak i 
dr.) 

• Izbjegavat će se aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao brzo trčanje i 
drugi oblike brzog kretanja djece (tako da se neće održavati sportske aktivnosti u dvorani) 

• Djeca ne odlaze u šetnje, nego borave isključivo u prostorima vrtića 

• Djecu će se poticati da ne dodiruju usta nos, oči i lice (razgovarati s djecom o tome) te da 
češće peru ruke vodom i sapunom 

• Izbjegavat će se međusobni kontakt između različitih skupina 



• U ustanovi će boraviti samo djelatnici pa da je zabranjen svaki neovlašteni ulazak u prostore 
vrtića  

PRIPREMA DJETETA ZA PONOVNO UKLJUČIVANJE U VRTIĆ 

• S djecom vrtićke dobi može se razgovarati o tome da će neko vrijeme:  

✓ možda boraviti s novim tetama i djecom, u novoj sobi koja neće imati sve poznate 
igračke, ali će tete dobro brinuti o njemu/njoj dok roditelji rade 

✓ na nov način ulaziti u vrtić i sobu (npr. preko stuba) 

✓ roditelj  i djelatnici imati masku i da će roditelj dezinficirati ruke i noge na ulazu 

✓ da neće moći uzeti omiljenu igračku, ali će moći izabrati ili posebno obilježiti se neki 
odjevni predmet (majica, hlače, kapa, plahte), npr. nekim crtežom 

• Pokazati djeci kako pravilno oprati ruke sapunom i vodom, te objasniti što znači da ne diraju 
lice (npr. Može se igrati igrica tko dulje neće dirnuti lice) 

• Svoj djeci će nakon vrtića trebati dodatni zagrljaji i maženja i svakodnevni trenutci 
nepodijeljene pažnje roditelja u aktivnosti koje dijete samo odabere 

• Slikovnice i druge pomoćne materijale moguće je naći na facebook stranicama vrtića  
https://www.facebook.com/dugaumag/  te na linku 
https://padlet.com/pbrnic/nvxrqcdqto1bk415 

 

 

 

 

NAPOMENE ZA KRAJ 

- Roditelji se svojim potpisom na izjavi koju su predali ravnatelju obvezuju u vrtić dovoditi 
isključivo zdravu djecu 

- U pratnji djeteta treba biti osoba koja ne spada u rizičnu skupinu na obolijevanje od 
COVID-19 (nije starije životne dobi iznad 65 i više niti je kronični bolesnik) 

- Trebaju se pridržavati mjera dezinfekcije i zadržavati se vrlo kratko u prostoru vrtića 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dugaumag/
https://padlet.com/pbrnic/nvxrqcdqto1bk415


 

SKUPINE 

 

JASLIČKE – PRIZEMLJE 

Soba Djeca iz grupa Odgajatelji 

JAGODICE 
Ježići (5) 

Tintilinići (5) 

Martina Vranjković 

Alma Bećirević 

MRAVIĆI 

Patkice (2) 

Genijalci (3) 

Mravići (3) 

Perlice (2) 

Dajana Vranjković 

Mladenka Sirotić 

TOČKICE 

Loptice (1) 

Točkice (4) 

Jagodice (4) 

Pande (1) 

Keti Valenta Nović 

Darinka Srdoć 

 

 

VRTIĆKE – 1. KAT  

Soba Djeca iz grupa Odgajatelji 

BUBAMARE 

(1. protupožarne stube) 

Cipelići (2) 

Mačići (1) 

Gusjenice (5) 

Leptirići (3) 

Balončići (3) 

Cvjetići (1) 

Maja Rašin 

Iva Giraldi 



KAPLJICE 

(2. protupožarne stube) 

Kapljice (2) 

Bistrići (6) 

Kornjačice (3) 

Zvjezdice (1) 

Bubamare (2) 

Zvončići (1) 

Željka Buršić 

Tamara Ražov 

 

 


