UPITNIK ZA RODITELJE
Za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 Dječji vrtić ,,Tratinčica“ ne provodi planirani
redoviti program, već prilagođen epidemiološkim mjerama, te preporučamo dolazak djece
samo u iznimnim situacijama ukoliko roditelji imaju radnu obvezu a poslodavci nisu u
mogućnosti osigurati niti jednom roditelju ostanak s djetetom kroz rad od kuće ili na drugi
način. U svrhu poduzimanja preventivnih mjera smanjivanja rizika od širenja korona virusa
unutar Dječjeg vrtića „Tratinčica“ utvrđivanja mogućnosti dovođenja djeteta u vrtić, te što
kvalitetnije i bolje organizacije rada Dječjeg vrtića molimo da odgovorite na slijedeća pitanja
te na taj način iskažete interes i potrebu za korištenjem usluga Dječjeg vrtića:

1. IME I PREZIME RODITELJA:
______________________________________________________
2. KONTAKT RODITELJA (broj mobitela, e-mail):
______________________________________
3. IME I PREZIME DJETETA:
_______________________________________________________
4. SKUPINA: ____________________________________________________________
5. ZAINTERESIRAN/A SAM DOVODITI DIJETE U DJEČJI VRTIĆ (molimo zaokružiti):
a. OD 11. SVIBNJA 2020. GODINE ( za svibanj se vrtić naplaćuje za polaznike od
11.05.2020.g. ali ukoliko djeteta nema cijeli mjesec, roditelj plaća čuvanje mjesta).
b. U KASNIJIM TERMINIMA (primjerice u lipnju, srpnju).
Ukoliko dijete nije prisutno cijeli mjesec ( roditelj ne treba opravdavati izostanak), roditelj za
taj mjesec plaća čuvanje mjesta. Molimo navedite ukoliko ste upoznati sa točnim terminom
dovođenja djeteta:
_________________________________________________________________
c. NEĆU DOVODITI DIJETE U DJEČJI VRTIĆ DO KRAJA PEDAGOŠKE GODINE
(dijete ostaje upisano i roditelj ima obvezu plaćanja čuvanja mjesta)
d. ISPISATI ĆU DIJETE IZ VRTIĆA (vrtić ne garantira upis za slijedeću pedagošku godinu).
Zahvaljujemo na ispunjenom upitniku, odnosno iskazu interesa. Ovaj upitnik je isključivo
informativne prirode i služi Dječjem vrtiću „Tratinčica“ kao pokazatelj za bolju organizaciju i
efikasniji rad u izazovnim vremenima epidemije korona virusom.

Upitnik ispunio/la: _________________
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IZJAVA RODITELJA
Za vrijeme trajanje epidemije COVID-19 dječji vrtić ima izmijenjen protokole za dolazak
djece u vrtić

Ovom izjavom potvrđujem kako ću se ja ____________________(roditelj), roditelj djeteta
____________________(ime djeteta), pridržavati svih uputa danih od Nacionalnog stožera
Republike Hrvatske.
Kako slijedi:
1.) Potvrđujem kako ću svaki dan mjeriti tjelesnu temperaturu sebi, djetetu i ostalim
ukućanima,
2.) Kako ću se pridržavati svih higijenskih pravila te pravila ponašanja na javnim
prostorima,
3.) Kako ću prijaviti svaku respiratornu promjenu kod djeteta te u slučaju pojave bilo
kakvih simptoma bolesti respiratornog sustava izolirati dijete iz vrtića,
4.) Te da ću se ponašati savjesno i odgovorno kako bi zaštitili sebe i druge oko nas.

U Brinju, ____________

Potpis roditelja:
_____________

