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                   OBAVIJEST RODITELJIMA O NOVOJ ORGANIZACIJI RADA  

                                DJEČJEG VRTIĆA „RAZLIČAK“ OD 1.6.2020. 

Poštovani, 

Budući da još uvijek nismo dobili nove upute HZJZ i nove preporuke od strane resornog 

ministarstva dužni smo se i nadalje pridržavati posljednjih koje se nalaze na našoj web 

stranici. Stoga molimo i vas da se i nadalje u suradničkom odnosu držite tih preporuka.  

One se osobito odnose na mjerenje temperature prije dolaska djeteta u dječji vrtić, 

bilježenja u bilježnicu/notes i po mogućnosti donošenja iste pri dolasku djeteta u vrtić kako 

bi odgojitelji mogli imati uvid u eventualna odstupanja jer svakodnevno dva puta svoj djeci 

mjere temperaturu.  

I nadalje ruksak djeteta zamjenjujete novim petkom kad poslijepodne uzimate onaj od 

proteklog tjedna i donosite novi. Molimo vas da izbjegavate donositi plišane igračke, te ako 

je moguće prijelazne objekte zamijenite onima od nekog drugog materijala.  

Kako bi omogućili da vrtić normalno radi za prihvat sve djece a broj prijavljene djece je takav 

da nam rade sve odgojne skupine u raspoloživim prostorima i objektima,  više nemamo 

odgojitelja koji bi mogli prihvaćati djecu u svim objektima u obje smjene. Nismo željeli 

ponovno odrediti samo određeno vrijeme od 15 min za svaku odgojnu skupinu da ih prihvaća 

matični odgojitelj jer bi prihvat u većim objektima trebao početi već oko 6.30. a ni vrijeme od 

15 min više ne bi bilo dovoljno da odgojitelj brojnu skupinu primi u tako kratkom roku i 

napravi sve što je potrebno prije ulaska u odgojnu skupinu. 

Od ponedjeljka, 1.6. 2020. roditelji će moći dovesti dijete u objekt do garderobe i tamo ga 

predati odgojitelju. Roditelj se neće zadržavati u prostorima vrtića, garderobi, a osobito ne 

može ulaziti u sanitarni čvor.  Odgojitelj će dijete preuzeti, potaknuti na razodijevanje i 

obuvanje papučica, odvesti do sanitarnog čvora i izmjeriti temperaturu. Po dolasku po 

dijete roditelj se također ne zadržava u vrtiću. U vrtić će moći odjednom ući troje roditelja, 

te vas stoga molimo da omogućite drugim roditeljima koji će eventualno morati čekati da 

to ne traje predugo. Budući da se ruksak ostavlja u vrtiću, ako su djeca u igri na otvorenom 

prostoru roditelj preuzima dijete i ne ulazi u prostor vrtića. I nadalje smo osigurali po 

jednog odgojitelja u svakoj smjeni u većim objektima da prati koliko se roditelja 

istovremeno nalazi u vrtiću. Preporuka je da roditelj  kod dolaska i odlaska ima masku jer 

ulazi u prostore vrtića. 

Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i odvajanju vremena za ovu Obavijest 

Uz srdačne pozdrave, 

odgojitelji, stručni tim i ravnateljica 
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