KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA
„LEPTIRIĆ“ LJUBEŠĆICA
DOLAZAK I ODLAZAK DJETETA IZ VRTIĆA
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Radno vrijeme vrtića je od 05:30 do 16:30 sati
Dijete može boraviti u vrtiću najduže 10 sati
Poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete
Po Vaše dijete mogu doći samo one osobe koje ste naveli u izjavi o
preuzimanju djeteta iz vrtića. Maloljetnim osobama nije dopušteno
dovođenje ili odvođenje djeteta iz vrtića
Pri dovođenju djeteta u vrtić obavezno ga predajte odgojiteljici, a kod
odlaska iz vrtića osobno se javite odgojiteljici
Roditelj je dužan obavijestiti odgojitelja ili ravnatelja o svakoj promjeni
adrese i broja telefona te osoba koje mogu odvoditi i dovoditi dijete
Zbog odgojno-obrazovnog rada koji odgojitelji provode s djecom
preporučujemo dovođenje djeteta u vrtić do 09:00 sati
U slučaju izostanka djeteta iz vrtića (bolest, putovanje i sl.) obavijestite
odgojitelja ili ravnatelja o razlozima i vremenu izostanka

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 vrtiću, važno je voditi računa da dijete u vrtić ne
donosi opasne predmete (bombone, žvakaće gume, ukosnice, sitne
igračke, lijekove i sl.) i neprimjerene predmete (novac, mobitel, nakit i sl.)
• Zabranjeno je u vrtić donositi igračke
• Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak osobnih stvari kao i za nastalu
štetu na istima (igračke, odjeća, zdravstvena pomagala i sl.)

ZDRAVLJE DJETETA
• Prilikom prvog dolaska djeteta u vrtić roditelj svakog novoupisanog
djeteta obavezan je ravnatelju ili zdravstvenom voditelju predati
liječničku potvrdu o sistematskom pregledu djeteta
• Kako bi zaštitili zdravlje sve djece, bolesno dijete ne dovodite u vrtić, a
nakon završetka bolesti donesite liječničku potvrdu kako je dijete
spremno neometano sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu
• Ne možemo primiti dijete s:
o povišenom tjelesnom temperaturom
o proljevom i povraćanjem
o ušima
o parazitima u stolici
o jakim kašljem
• Radi zaštite zdravlja Vašeg djeteta, ali i ostale djece, molimo Vas
obavijestite vrtić oboli li Vaše dijete od neke zarazne bolesti
• U vrtić nije dopušteno donositi nikakve lijekove
• Ako je Vašem djetetu propisana trajna terapija lijekovima obavezno o
tome obavijestite zdravstvenog voditelja i odgojitelje te priložite
zdravstvenu dokumentaciju
• 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 ne ulazite u sobe dnevnog boravka djece
PREHRANA
• Slavi li dijete rođendan ili je u pitanju neka druga svečanost ili proslava, u
vrtić donosite isključivo kolače i druge prehrambene proizvode koji imaju
istaknutu deklaraciju o proizvođaču, sastavu i roku trajanja
• Kako bismo prilagodili jelovnik za djecu koja imaju posebne
prehrambene potrebe molimo Vas priložite:
o liječničku potvrdu (zdravstveni razlozi)
o izjavu roditelja (vjerska uvjerenja)

PRAVA I OBAVEZE RODITELJA:
• Kod dolaska u vrtić i odlaska djeteta iz vrtića s odgojiteljima izmjenjivati
osnovne informacije o djetetu koje su značajne za pravilnu njegu i život
djeteta u vrtiću ili obitelji. Za duže razgovore potrebno je dogovoriti
individualni razgovor
• Informirati se o radu vrtića, surađivati s odgojiteljima i stručnim
suradnicima vrtića
• Dolaziti na roditeljske sastanke i radionice
• Odazivati se na pozive stručnih djelatnika vrtića i tražiti individualne
razgovore (ravnateljica, psiholog, odgojitelj, zdravstveni voditelj)
• Pratiti informacije, čitati brošure, letke i druge obavijesti
• Sudjelovati u odgojno-obrazovnom radu kao aktivni sudionik
• Redovito plaćati vrtić kako bi spriječili ispis djeteta iz jaslica/vrtića zbog
neplaćanja
OPĆA PRAVILA
• Važno je da se u suradnji s osobljem vrtića, djecom i drugim roditeljima
koristite uvažavajućom komunikacijom, sukladno odgojno-obrazovnom
kontekstu u kojem se nalazite (bez povišenih tonova, vrijeđanja, prijetnji)
• Zabranjeno je prikrivanje istine počinjenih pogrešaka, neukusni ispadi,
uvrede, neutemeljene i neistinite primjedbe jer štete ugledu vrtića i
njihovih zaposlenika
• Prema zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda pušenje nije
dopušteno u svim javnim i zatvorenim prostorima vrtića
• Zabranjen je dolazak pod utjecajem alkohola i droga
• Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić
Kako bi boravak u vrtiću Vašem djetetu bio što ugodniji predlažemo:
• Oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja mu je ugodna za igru, koja se lako
skida i oblači te primjerenu i stabilnu obuću
• Pravovremeno obavijestite odgojitelje ili ravnatelja o promjeni u obitelji
koja može bitno utjecati na dijete ili njegov boravak u vrtiću
• Poštujte i prihvatite odgojiteljice svog djeteta i s njima zajedno radite na
rješavanju svih aktualnih problema koji se tiču skrbi i odgoja Vašeg
djeteta

