
 

 

OBAVIJEST  

ZA NOVOUPISANU DJECU 

 

Poštovani roditelji, 

1. rujna 2020. (utorak) počinje nova pedagoška godina te DV Ivanić Grad  

otvara vrata svih objekata za svoje polaznike. Osobito nas raduje dolazak 

novoupisanih jasličanaca i vrtićanaca kojima želimo što bezbrižniji prelazak iz 

obiteljskog u vrtićko okruženje. 

 

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju planirane igraonice se NE 

održavaju za novoupisanu djecu, već će odgojitelji kontaktirati roditelje tijekom  

ovog tjedna i dogovarati termine postupnog dolaska djece. 

 

Molimo roditelje novoupisane djece da u letcima koje su dobili putem elektroničke 

pošte pročitaju što je sve potrebno donijeti u vrtić/jaslice, kako izgleda dnevni ritam u 

vrtiću, te obavezno obave liječnički pregled i prvi dan polaska djeteta donesu potvrdu 

od liječnika (ne stariju od 2 tjedna). Molimo Vas da se pridržavate Kućnog reda vrtića, 

kao i trenutnih epidemioloških mjera koje ćete pronaći na našim stranicama. 

 

 

Radi zaštite sigurnosti i zdravlja djece molimo Vas da poštujete 

Kućni red vrtića u sljedećem obliku: 

 poštujte radno vrijeme vrtića; 

poštujte epidemiološke mjere koje provodimo u vrtiću  

 djeca u vrtiću ne nose maske, ali odrasli obavezno stavljaju maske i 

dezinficiraju ruke 

 zajedno prelazite preko dezbarijere i dezinficirate obuću 

 pri dolasku roditelj pere s djetetom ruke i uvode ih u skupinu 

 zbog kvalitetnije organizacije rada i sigurnosnog protokola zaključavanja  

vrata obaveza je roditelja dovesti dijete do 9.00 sati; 

 ulazak u vrtić iza 9.00 sati dozvoljen je isključivo iz opravdanih razloga i  

uz prethodnu najavu roditelja; 

 roditelj se je dužan javiti odgojitelju prilikom dovođenja djeteta u jaslice  

ili vrtić, te isto treba učiniti i pri odvođenju; 

 u slučaju spriječenosti dolaska po dijete, roditelj je dužan  

obavijestiti odgojitelje o tome, te navesti podatke osobe koja će doći po  

dijete (susjed, teta, djed, te njihovo ime i prezime) ukoliko se osoba  

koja će dijete preuzeti ne nalazi na izjavi o preuzimanju djeteta; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 dijete ni u kom slučaju ne može iz vrtića odvesti maloljetna osoba; 

 prilikom dovođenja djeteta u vrtić roditelji su obvezni poštivati  

važeća prometna pravila i ostavljati svoje automobile na  

predviđenim parkirališnim mjestima (ne parkirati osobne automobile  

na unutarnjem parkiralištu vrtića niti ispred dvorišnih vrata); 

 obveza je roditelja zatvarati dvorišna i ulazna vrata za sobom; 

 izvijestite odgojitelje o svakoj promjeni adrese ili telefona; 

 obavijestite odgojitelje o posebnim sudskim rješenjima vezanim uz dijete  

u slučaju razvoda roditelja; 

 informirajte odgojitelje o djetetovim posebnim potrebama,  

zdravstvenim teškoćama i postupcima koji se primjenjuju u  

eventualnim akutnim stanjima djeteta; 

 obaveza je roditelja da ne dovodi bolesno dijete u jaslice ili vrtić, a  

nakon bolesti djeteta donese liječničku potvrdu da ono može u kolektiv; 

 pridržavajte se dogovorenih pravila o proslavama dječjih rođendana i  

donosite samo voće koje predajte u kuhinju; 

 oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja je ugodna za igru, koja se lako skida  

i oblači, te u čvrstu, neklizajuću obuću; 

 u djetetovu ormariću ostavite rezervnu odjeću; 

 u vrtić(jaslice je dozvoljeno nositi samo dudu i bočicu kao prijelazni objekt; 

 molimo Vas da se odazivate na roditeljske sastanke i na pozive odgojitelja  

i stručnih suradnika na individualne razgovore o pojedinom problemu,  

te da redovito čitate informacije na oglasnim pločama i kutiću za  

roditelje odgojne skupine Vašeg djeteta; 

 u slučaju gubitka zlatnog nakita ili drugih vrijednosti za vrijeme  

boravka djeteta u vrtiću odgovornost snosi roditelj, bez prava  

potraživanja naknade od odgojitelja ili Dječjeg vrtića Ivanić Grad; 

 ako u svakodnevnoj interakciji i suradnji dođe do bilo kakvih  

nesuglasica, poteškoća ili problema molimo roditelje da isto pokušaju  

riješiti s odgojiteljima i/ ili stručnom službom vrtića. 
 


