INFORMACIJE ZA RODITELJE
NOVOUPISANE DJECE
Pedagoška godina 2020./2021.

Dječji vrtić
ZVIREK

LIPANJ 2020.

HODOGRAM ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE
Pedagoška godina 2020./2021.
Potpisivanje ugovora obavlja se u tajništvu vrtića u razdoblju 24. do 26. kolovoza 2020. od
8.00 do 15.00 sati.
Prilagodba djece na vrtić počinje u utorak 01. rujna 2020.
Prvi dan djeca borave u vrtiću sat vremena uz prisutnost roditelja.
O točnom vremenu prilagodbe i skupini biti ćete obaviješteni prilikom potpisivanja ugovora.
Sva djeca koja u rujnu dolaze na prilagodbu moraju tijekom
kolovoza obaviti liječnički pregled u svrhu upisa u dječji vrtić.
Roditelji te djece su na potpisivanje ugovora dužni donijeti
liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu ne stariju
od mjesec dana te fotokopiju cijepne knjižice.

Osobna iskaznica DV “Zvirek”
Kontinuirano promišljamo i unapređujemo odgojno-obrazovnu praksu.

Provodimo aktivnosti i projekte koji doprinose cjelovitom razvoju svakog djeteta.
Kurikulum vrtića povezujemo s kulturom, ekologijom i tradicijom kraja u kojem živimo.
Od samih početaka smo uključeni u Međunarodni program Eko-škola.

Vrtić je započeo
s radom 21. 04. 2010.

Upisom Vašeg djeteta u naš vrtić postat ćete dio naše zajednice.
Kako bi naša zajednica dobro funkcionirala i
kako bi se odgojno-obrazovni rad svakodnevno nesmetano odvijao,

važno je da se svi pridržavamo pravila.
Putem kućnog reda želimo Vas upoznati s
konkretnim pravilima vrtića te Vas

molimo da ih se pridržavate.

BRIGA O ZDRAVLJU
•
•
•

USLUGE VRTIĆA MOGU KORISTITI ISKLJUČIVO DJECA KOJA SU PROCIJEPLJENA PO
OBVEZNOM KALENDARU CIJEPLJENJA PROPISANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
U vrtić dovodite zdravo dijete.
U skupinu ne možemo primiti dijete s temperaturom, proljevom i povraćanjem, ušima
i svrabom ili s antibiotskom terapijom.

•

Dijete se u skupinu nakon preboljene bolesti može primiti jedino uz liječničku
ispričnicu.

•

O svakoj bolesti, promjeni zdravlja nužno je obavijestiti matičnog odgojitelja.

•

Sve vrste lijekova za djecu smijemo primiti jedino kod kroničnih bolesti, te uz potvrdu
djetetova liječnika.

•

Novo dijete se upisuje uz liječničku potvrdu da je zdravo i da može u vrtić.

•

OZLJEDE DJECE U VRTIĆU su rijetke, ali se i uz velike mjere opreza mogu dogoditi.
Prema dosadašnjem iskustvu, to su najčešće ugrizi te ogrebotine ili otekline nastale
uslijed pada djeteta većinom u situaciji trčanja.

PREHRANA DJECE U VRTIĆU
• Usklađena je s prehrambenim standardom za planiranje
prehrane djece u Dječjem vrtiću i kontrolirana je od Zavoda
za javno zdrastvo.

• Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovaraju se s
matičnim odgojiteljem. Za proslavu rođendana roditelji mogu
donijeti sljedeće: voće (svježe i sušeno), negazirane sokove,
tortu (s obveznom deklaracijom) te kekse.
• U vrtić nije dopušteno unošenje slatkiša bilo koje vrste, sve što
je djetetu potrebno dobit će u okviru prehrane koju
provodimo u vrtiću.

DOLAZAK I BORAVAK DJETETA U VRTIĆU
• Dijete dovodite u vrtić do 9.00 sati
(zbog sigurnosti djece ulazna vrata se zaključavaju u 8.30
sati, a otključavaju u 14.30 sati).
• Kasniji dolazak (nakon 9.00 sati) najavite matičnom
odgojitelju.
• Dijete ne smije samo doći u vrtić- do SDB dijete treba
dovesti odgovorna osoba i predati ga odgojitelju.

DOLAZAK I BORAVAK DJETETA U VRTIĆU
• Po dijete smiju dolaziti samo osobe koje ćete navesti u Izjavi koju ćete dobiti
prilikom potpisivanja ugovora (starije od 18 g.).
• Ukoliko dođe do promjena osoba koje ste naveli, obavezno obavjestite
odgojitelja.
• Nakon preuzimanja djeteta u vrtiću ili na igralištu obveza je roditelja da se na
njemu ne zadržavaju radi sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece.
Posebno molimo roditelje da se s djecom ne zadržavaju u holu vrtića radi
praćenja ulaska i izlaska djece u vrtiću te kako bi se kraći programi u
poslijepodnevnim satima odvijali u ugodnoj i mirnoj atmosferi.
• Obveza je roditelja da prilikom dolaska i odlaska nadziru dijete.
• Ulazna vrata obavezno se moraju zatvoriti prilikom ulaska i izlaska iz vrtića.

RODITELJI U VRTIĆU
• Pušenje je zabranjeno u unutarnjim i vanjskim
prostorima vrtića.
• Zabranjen je dolazak u alkoholiziranom stanju.
• Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić.
• Zabranjeno je dovođenje pasa u dvorište i unutarnji prostor
vrtića.
• Važno je da se u komunikaciji s osobljem vrtića ponašate
pristojno.

PRAVA I OBVEZE RODITELJA
• Informirati se o radu vrtića

• Surađivati s odgojiteljima
• Dolaziti na roditeljske sastanke i
radionice
• Odazivati se i tražiti individualne
roditeljske sastanke (barem jednom godišnje)
• Pratiti informacije u kutiću za roditelje

Zahvaljujemo na pažnji!

Prezentaciju je izradila
stručna suradnica vrtića Maja Štefanec Herak

