
 
 

 

DJEČJI VRTIĆ  

SUNČEV SJAJ - NAZARET 

Frankopanska 1a  

31400 ĐAKOVO 

Tel: 031 /801-255; 099 3341319 

Web: www.montessori-nazaret.com 

KUĆNI RED 

Rad u vrtiću organiziran je na 2 lokacije u 7 odgojnih skupina,  u koje su raspoređena djeca 

od navršene prve do sedme godine života. U svakoj odgojnoj skupini rade dva odgojno 

obrazovna djelatnika.     

RADNO VRIJEME VRTIĆA 

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka). Radno vrijeme po skupinama i 

objektima usklađeno je ugovorima s potrebama roditelja za boravkom djeteta u vrtiću u 

okviru – 10 satnog redovitog programa. 

 BRIGA ZA SIGURNOST DJECE 

 Nikada ne puštajte dijete samo u vrtić, niti ga zovite s ograde kada dolazite po njega. 

 Po vaše dijete mogu doći samo one osobe s navršenih 18 godina kojima ste dali pisanu 

suglasnost. 

 Ukoliko dođe do promjene osoba koje ste naveli obavezno obavijestite odgojitelja ili 

ured vrtića. 

 Osoba koja dovodi/odvodi dijete treba se osobno javiti odgojitelju u skupini i na 

traženje odgojitelja identificirati se. 

 Kod dolaska i odlaska redovito zatvarajte ulazna vrata.  

DNEVNI BORAVAK DJETETA U VRTIĆU TREBA BITI U SKLADU S 

 UGOVOROM I VREMENOM KOJE STE NAVELI KOD UPISA  

Preporučujemo da dovedete dijete do 8.00 sati  radi nesmetanog odvijanja programa. Ako 

dolazite kasnije, molimo vas da dijete doručkuje kod kuće. 

 BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE – U VRTIĆ DOVODITE ZDRAVO DIJETE 

 Ne možemo primiti dijete s:  temperaturom, proljevom i povraćanjem, ušima i 

svrabom, parazitima u stolici i drugim simptomima neke zarazne bolesti. 

 Pri svakoj bolesti ili promijeni zdravstvenog stanja, obavijestite odgojitelja ili ured 

vrtića. 

 Nakon preboljele bolesti djeteta obavezno je donijeti liječničku potvrdu. 

 Sve vrste lijekova za djecu smijemo primiti jedino kod kroničnih bolesti i uz liječničku 

potvrdu. 

 Kod ozljede i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, zatim se 

obaviještava roditelj  koji treba doći po dijete. Ako postoji indikacija za dodatnu 

stručnu medicinsku pomoć dijete se upućuje liječniku. 

 Nakon izostanka djeteta potrebno je donijeti liječničku potvrdu da dijete može polaziti 

vrtić. 

http://www.vrtic-krijesnice.hr/organizacija-rada/radno-vrijeme/


 Novoupisanu djecu možemo primiti u vrtić jedino uz liječničku potvrdu da dijete 

može polaziti vrtić (potvrda ne starija od mjesec dana). 

 PREHRANA U VRTIĆU 

Usklađena je s važećim normativima i kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo. Podržite 

nas u primjeni jelovnika i njegujte zdrave prehrambene navike kod svog djeteta. Rođendanske 

proslave djeteta u skupini dogovarajte isključivo s odgojiteljima.  

PRAVO I OBAVEZA RODITELJA JE: 

 Informirati se o radu vrtića, surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića 

 Odgojitelji i stručni tim vrtića (ravnateljica – pedagoginja i defektologinja) na 

raspolaganju su vam za informacije, razgovore i savjetodavan rad po dogovoru. 

 Dolaziti na roditeljske sastanke i radionice. 

 Odazivati se i tražiti individualne razgovore. 

 Pratiti informacije, čitati brošure, letke i druge obavijesti. 

 Sudjelovati u odgojno – obrazovnom radu kao aktivni sudionik (u dogovoru s 

odgojiteljima, ravnateljicom). 

 Redovito plaćati vrtić kako ne bi došlo do ispisa djeteta iz vrtića zbog neplaćanja (vidi 

Ugovor). 

MOLIMO! Ne donosite u vrtić! 

 Skupe igračke, satove, nakit, mobitele. 

 Vrtić ne može odgovarati za izgubljene stvari i igračke, oštećenu garderobu, kao ni za 

zdravstvena pomagala koja bi nehotice mogla biti uništena u igri djeteta s drugom 

djecom (primjerice poderane hlače, razbijene naočale, izgubljeni sat). 

 Redovito! 

 Pospremajte garderobni ormarić ili vrtićki ruksak s rezervnom odjećom svoga djeteta. 

 Odnosite na pranje odjeću namjenjenu za dnevni odmor djeteta, kao i pribor za pranje 

zubi. 

 Čistite i mijenjajte papuče djetetu. 

 Mjesečno donosite pelene, kreme, maramice, salvete. 

ZABRANJENO JE!  

 PUŠENJE U SVIM UNUTARNJIM I VANJSKIM PROSTORIMA VRTIĆA. 

 DOLAZAK PO DJECU U ALKOHOLIZIRANOM ILI DRUGOM PSIHOFIZIČKI 

NEPRIMJERENOM STANJU. 

 ZADRŽAVANJE U PROSTORIMA VRTIĆA NAKON DOLASKA PO DIJETE. 

 PSOVANJE, VIKANJE, SVAĐANJE I DRUGI OBLICI NEPRIMJERENE I/ILI 

NEPRISTOJNE KOMUNIKACIJE. 

 UNOŠENJE ORUŽJA I OSTALIH OPASNIH PREDMETA. 

 DOVODITI KUĆNE LJUBIMCE U PROSTORE GDJE BORAVE DJECA. 

  

 ZAHVALJUJEMO NA POŠTIVANJU KUĆNOG REDA! 


