
OBAVIJEST IZ DJEČJEG VRTIĆA „TRATINČICA“ 

 

1.rujna (utorak) počinje nova pedagoška godina.  

Posebno nas raduje dolazak novoupisane djece kojima želimo što bezbrižniji prelazak iz obiteljskog u 

vrtićko okruženje. 

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju neće se održati roditeljski sastanak. 

Svjesni važnosti prvog kontakta s odgojiteljima, upoznavanja i razmjene osnovnih informacija, ovaj 

put odgojitelji će se roditeljima obratiti putem telefonskog kontakta. 

Svi djelatnici vrtića potrudit će se da period prilagodbe u vrtiću prođe što ugodnije za svako dijete. 

Molimo Vas da pratite i čitate naše obavijesti o epidemiološkim mjerama, kućnom redu i 

prilagodbi djece koje ćemo objavljivati na našim stranicama. 

 

Dragi roditelji/skrbnici, obzirom da je preporuka HZJZ da se roditeljski sastanak održi na 

daljinu obraćamo vam se ovim putem.  

RODITELJSKI SASTANAK  
DV „Tratinčica“ počinje s radom u utorak, 1. rujna 2020. godine.  

Prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad 

predškolskih ustanova, osnovnih I srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. HZJZ I 

MZO:  

• Roditelji/skrbnici ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. 

povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i 

okusa,grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju 

saznanja da su zaraženi s COVID-19,  

• ne dovode dijete u ustanovu ukoliko:  

- ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj,poteškoće u 

disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)  

- ima izrečenu mjeru samoizolacije  

- imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.  



Roditelj/skrbnik ili druga osoba (isključivo jedna osoba u pratnji) dovodi dijete do 

garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi. Roditelj/skrbnik ili druga osoba u pratnji 

djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m a po mogućnosti 2 m 

u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i 

grupiranje u ustanovi. Roditelj/skrbnik ili druga osoba u pratnji djeteta obavezno u 

ustanovi nosi masku te bez maske ne može ući u ustanovu. Maska se obavezno mora 

nositi pravilno tako da pokriva nos i usta. Roditelji/skrbnici ne zadržavaju se u grupama 

ispred vrtića.  

Roditelji/skrbnici su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u 

ustanovu. Odgojitelj mora u bilježnicu upisati tjelesnu temperaturu djeteta, ime osobe 

koja dovodi i odvodi dijete s datumom i potpisom. Na prvu stranicu potrebno je napisati 

ime i kontakt osobe koja će dovoditi i odvoditi dijete.  

U slučaju povišene tjelesne temperature ili drugih simptoma bolesti ne smiju dovoditi 

dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku 

obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.  

Svaki oblik suradnje roditelja s vrtićem odvija se telefonskim ili elektroničkim putem.  

Svaki roditelj/skrbnik ima mogućnost dobivanja individualnih informacija o djetetu također 

telefonskim ili elektroničkim putem (zbog epidemiološke situacije). Svaku informaciju koju 

smatra važnom može odgojiteljima proslijediti također elektroničkim ili telefonskim putem, 

a isto tako čini i odgojitelj.  

Roditelj/skrbnik donosi ruksak s rezervnom odjećom. Ruksak s opremom sadrži: 

rezervnu odjeću i obuću (donje rublje, čarape), pelene. Ukoliko je potrebno 

roditelj/skrbnik je dužan redovito održavati sadržaj ruksaka.  

U vrtić nije dozvoljeno donositi igračke od kuće.  

U vrtić nije dozvoljeno unositi hranu (izuzev djece s različitim kroničnim bolestima, npr. 

celijaklija  

Roditelj/skrbnik dužan je najaviti djetetov izostanak unaprijed. Ukoliko je dijete bilo 

odsutno bez najave duže od dva dana obavezna je dostava zdravstvene potvrde 

nadležnog pedijatra. Ukoliko je dijete bilo bolesno i u slučaju pojave simptoma bolesti 

djeteta u vrtiću, povratak u vrtić je moguć isključivo uz predočenje liječničke potvrde 

nadležnog pedijatra.  

Roditelji djece koja su cijepljena/imali zakazane termine tijekom ljeta dužni su dostaviti 

knjižicu cijepljenja i ostaviti odgojitelju koji će je predate medicinskoj voditeljici na uvid. 

Isto vrijedi za docjepljivanja tijekom cijele godine.  

Vaš  DV Tratinčica 


