
OBAVIJESTI ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

U DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

Poštovani roditelji,

Upisom Vašeg djeteta u Vrtić postali ste članovi naše velike vrtićke obitelji. Kao i svaka

dobra obitelj, i ova naša ima određena pravila koja valja uvažavati i pridržavati ih se. Radi

zaštite sigurnosti i zdravlja djece potrebno je :

 Poštivati radno vrijeme vrtića - dovesti dijete u vrtić do 8:00/8:30, a odvesti ga iz

vrtića do 16:00/16:30 (osim ako dijete ostaje u produljenom boravku)

 Zbog sigurnosti djece vrata se zaključavaju u 8:30 sati

 Eventualni kasniji dolazak najavite odgojiteljima djeteta (zbog planiranja broja

obroka u skupini i planiranja aktivnosti)

 Dijete u vrtić dovode i odvode roditelji ili punoljetna osoba koju je roditelj ovlastio

pisanim putem (Suglasnost koju ste dobili prilikom upisa u vrtić). Dijete je potrebno

osobno predati odgojitelju djeteta ili dežurnom odgojitelju

 Izvijestiti odgojitelje o svakoj promjeni adrese ili broja telefona (u slučaju da Vas

trebamo kontaktirati u vezi Vašeg djeteta, važno nam je da imamo broj telefona koji

se koristi)

 Ne dovoditi bolesno dijete u vrtić (zdravstvene preporuke dobili ste prilikom upisa),

a nakon izostanka zbog bolesti treba donijeti potvrdu od liječnika da je dijete zdravo.

Ukoliko dijete boluje od neke zarazne bolesti/nametnika javite odgojitelju radi

poduzimanja daljnjih mjera.

 Također Vas molimo da javite ili najavite odgojitelju ako će dijete biti odsutno duže

vrijeme zbog nekog drugog razloga

 Neka dijete za vrijeme boravka u vrtiću bude komotno i ugodno obučeno (slojevito,

odjeća koja se lako oblači i svlači) i neka uvijek u ruksaku/ormariću ima rezervnu

odjeću

 Torte, kolače, sladolede ne donosite u vrtić zbog nemogućnosti kontrole njihovog

skladištenja i higijenske ispravnosti

 Surađujte s odgojiteljima redovito putem individualnih konzultacija i roditeljskih

sastanaka. Prvi roditeljski sastanak u matičnoj skupini možete očekivati već kroz

prva dva tjedna vrtića.



Ukoliko se pojavi potreba suradnje sa stručnim timom (ako stručni tim primjeti odstupanja

kod djeteta ili ako sami uočite određena odstupanja ili imate pitanja) slobodno im se obratite

bez straha. Stručni tim vrtića čine rehabilitator, logoped, psiholog, zdravstveni voditelj te

fizioterapeut.

Kako izgleda dan u vrtiću?

Ako prvi puta imate dijete u vrtiću sigurno Vas zanima kako će izgledati njegov dan. Kao

što je navedeno ranije, dijete je potrebno dovesti najkasnije do 8:30 jer u to vrijeme obično

počinje doručak. Nakon doručka vrijeme je za aktivnosti vođene od strane odgojitelja,

slobodnu igru i boravak na zraku. Boravak na zraku je svakodnevan (osim u slučaju većih

vremenskih neprilika) i obavezan zbog očuvanja zdravlja djece. Vrijeme boravka na zraku

prilagođeno je i vanjskoj temperaturi pa se tako u ljetnim mjesecima na zrak i igralište ide

ranije. Vrijeme ručka ovisi o dobi skupine, a sve skupine (osim predškolskih) nakon ručka

imaju popodnevni odmor. Uz dva glavna obroka, djeca u vrtiću imaju i dvije užine. Između

doručka i ručka je to voće, a nakon popodnevnog odmora jogurt, puding, kolač ili sl.

U vrtiću se velika pozornost pridaje i održavanju higijene (pranje ruku, dezinfekcija

prostora vrtića) i podučavanju djece o važnosti dobrih higijenskih navika, a pogotovo u

novonastaloj situaciji.

Ukoliko Vi i Vaše dijete imate potrebu za produljenim ili popodnevnim boravkom u vrtiću

obratite se odgojiteljima koji će Vam dati dodatni Ugovor za produljeni/popodnevni boravak i

informacije o korištenju istoga.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!

Stručni tim Dječjeg vrtića Karlovac


