
OBAVIJEST ZA RODITELJE 

 

Pedagoška godina počinje 1.9. S obzirom na novonastalu situaciju, a u 

skladu s mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstvom za znanost 

i obrazovanjem, molimo Vas da se pridržavate sljedećih uputa: 

 

1. Samo jedan roditelj dovodi dijete/ djecu u vrtić te je obvezan nositi masku 

pri ulasku u prostorije vrtića 

2. Dijete/ djeca se dovode najkasnije do 9:00 sati u dječji vrtić, osim djece 

u procesu adaptacije koje će roditelji dovoditi u dogovorenom terminu 

3. Roditelji djece koji su upisani u popodnevnu skupinu ne dovode djecu 

prije 15:30 sati 

4. Roditelj je obvezan svaki dan izmjeriti temepraturu djetata, istu zapisati u 

bilježnicu koju će dati na uvid matičnom odgojitelju ili  bilježnicu staviti u 

djetetov ruksak. 

5. Ukoliko netko od članova obitelji ili dijete ima simptome Covida-19 ili je 

bio u kontaktu s osobom koja je zaražena, treba obavijestiti matičnog 

odgojitelja te ne dovoditi dijete u vrtić dok se ne ustanovi da nema 

prisutnosti zaraze. 

6. Svaka  odgojna skupina će biti odvojena te će se paziti da se skupine ne  

miješaju. S obzirom na to, djeca koja inače ne spavaju nakon ručka nego 

prelaze u drugu sobu gdje su bile organizirane aktivnosti, u periodu dok 

traju nove okolnosti, morati će odmarati, čitati i biti će za njih 

organizirane tihe aktivnosti. 



7. ADAPTACIJA nove djece, zbog epidemiološke situacije će se provoditi 

na sljedeći način: 

- Dijete dolazi u pratnji samo jednog roditelja, koji je obvezan 

nositi masku. 

- Roditelj uz dijete u prostorijama vrtića ostaje maximalno 15 min 

po 3 dana, 4. dan dijete ostavlja na skrb odgojitelju ( sve ostale 

pojedinosti će se dogovoriti s odgojiteljem) 

 

DOK TRAJU POVOLJNI VREMENSKI UVJETI, DJECA VRTIĆNE DOBI 

ĆE SE PRIMATI NA ISTOČNOJ STRANI DVORIŠTA (kao u 5.mjesecu), a 

djeca jaslične dobi na glavni ulaz. 

 

Do petka 28.8. obavijestiti ćemo roditelje novo upisane djece o terminima u 

kojima će dovoditi djecu u procesu adaptacije na dječji vrtić. 

 

Molimo Vas za razumijevanje i poštivanje ovih uputa, kako bi olakšali, djeci, 

Vama i nama u ovim novonastalim okolnostima u nadi da ćemo se u što 

skorije vrijeme vratiti u normalan način života i rada vrtića. 

 

Radujemo se ponovnom susretu 

 

          Ravnateljica 

 

 


