
ORGANIZACIJA RADA I UPUTA ZA RODITELJE 

 

PROVEDBENI PLAN OTVARANJA  DJEČJEG VRTIĆA TRAVNO 

  OD 11.svibnja 2020. godine 

 

Poštovani roditelji / skrbnici, 

od 11. svibnja 2020. godine odgojno - obrazovni rad provodit će se na objektima: 

 Kopernikova 2 (objekti Velikopoljska 12 i Kopernikova 2)  

 Božidara Magovca 105 (Božidara Magovca 10 i  Božidara Magovca 105).  

Nakon provedene ankete i utvrđenih stvarnih  potreba roditelja uz podršku Osnivača  osigurali 

smo propisane  uvjete za provedbu odgojno-obrazovnog rada prema uputama HZJZ-o  i 

preporukama MZO – a, koje se nalaze i na web stranici našeg vrtića. 

Želimo Vam ukazati na promjene s kojima ćete se susresti  Vi i Vaše dijete dolaskom u vrtić. 

Djecu treba pripremiti u skladu s dobi djeteta.  S obzirom na izmijenjene okolnosti djecu treba 

pripremiti na sljedeće: 

 Promjena ritma dana  

- Ritam dana bit će kao i za vrijeme redovitog odgojno-obrazovnog rada u skladu s 

dobi djeteta/djece (obroci, dnevni odmor, aktivnosti…), jer rutine i dnevni ritam 

aktivnosti daju djeci osjećaj povjerenja i sigurnosti. 

 Promjena u funkcioniranju skupina  

- Iako smo se potrudili da osiguramo uvjete u kojima ne dolazi do velikih promjena, 

nećemo moći osigurati boravak na koji su navikli („njihova“  soba dnevnog boravka, 

boravak s matičnim odgojiteljem, samo s prijateljima iz svoje skupine). 

- U odgojno-obrazovnoj skupini boravit će najviše 9 djece. U formirane skupine  14 

dana ne primaju se nova djeca nakon formiranja skupine.   

- Za jednu skupinu djece brine jedan odgojitelj, odnosno dva u cjelodnevnom 

programu, svaki u jednoj smjeni bez preklapanja.  

- Djeca različitih skupina ne smiju dolaziti u kontakt s djecom iz drugih odgojno-

obrazovnih skupina, roditeljima / skrbnicima druge djece i drugim radnicima 

ustanove.   

- U razgovoru s djetetom skrenite pozornost da mu je ovo nova prilika da upozna nove 

prijatelje i prostore vrtića kao i za vrijeme ljeta kada idu u vrtić.  



- Djecu treba poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te ne stavljaju ruke i predmete 

u usta primjerno razvojnoj dobi. 

 Novi način dolaska djeteta / djece   

- Pripremite dijete da će možda kod ulaska u vrtić trebati pričekati u redu s razmakom 

od 2 metra. 

- Pripremite dijete da će mu odgojiteljica svako jutro prilikom ulaska u vrtić izmjeriti 

tjelesnu  temperaturu beskontaktnim toplomjerom. 

- Pripremite dijete da nećete moći s njim ući u prostor vrtića i da ćete  se pozdraviti 

na vanjskom prostoru. 

- Odgojiteljica će ga odvesti do garderobe gdje će dijete / djeca obuti papuče, skinuti 

jaknu i ostaviti ruksak s rezervnom odjećom. 

- Prije ulaska u odgojnu  skupinu dijete / djeca peru ruke sapunom i vodom te ulazi u 

skupinu  gdje  ga čekaju  prijatelji.  

- Djeca ne nose zaštitne maske.  

 Odlazak iz vrtića  

- Molimo Vas da nas informirate o vremenu kada ćete doći po dijete (15:00; 15:30; 16:00; 

16:30), kako bismo mogli pripremiti dijete i izvesti ga iz vrtića. 

- Apeliramo da poštujete vrijeme dolaska po dijete, kako se dijete ne bi izlagalo stresu 

zbog čekanja roditelja. 

- Komunikacija prilikom preuzimanja djeteta mora biti kratka, a ukoliko bude potrebe za 

dužim razgovorom odgojiteljica će Vas kontaktirati telefonom. 

- Stručni radnici nakon izmjerene tjelesne temperature djeteta, spremiti će dijete / djecu 

za odlazak kući i dovesti ga na vanjski prostor vrtića. 

 Odgojno-obrazovni rad   

- Upoznajte dijete s promjenama u odnosu na odgojno-obrazovni rad.  

- Odgojno-obrazovni rad provodit će se samo uz uvjete propisane u  Uputama  HZJZ. 

- U sobama dnevnog boravka bit će didaktička oprema i materijali koji će se moći oprati 

i dezinficirati na dnevnoj razini. 

- Prema preporukama HZJZ ukoliko nam vremenske prilike budu dozvoljavale odgojno-

obrazovni rad i aktivnosti koje možemo provodit ćemo na otvorenom.  

- Za vrijeme boravka na otvorenom (iza doručka od 9 sati – do ručka i nakon popodnevne 

užine u 15 sati) nećemo koristiti pješčanike niti ćemo planirati aktivnosti koje uključuju 

trčanje i druge oblike brzog kretanja djece. 



- Djeca će biti upućivana na pojačane mjere higijene te Vas molimo da ih i Vi podsjetite 

na higijenske navike kojih se treba pridržavati. 

- U ovom periodu ne možemo donositi igračke od kuće.  

 

          Molimo roditelje da se pridržavaju svih uputa i mjera sigurnosti vezanih uz dovođenje i 

odvođenje djece. Budući da određeni broj djece neće krenuti u vrtić od 11. svibnja 2020. godine 

i dalje će na web stranici Dječjeg vrtića Travno  

(http://www.vrtic-travno.zagreb.hr/default.aspx?id=72) biti dostupne aktivnosti i sadržaji kako 

biste mogli biti posredno uključeni u odgojno-obrazovni rad vrtića.  Ukoliko će Vam biti 

potrebna podrška slobodno se obratite članovima stručnog tima čiji se kontakt nalazi na web 

stranici Dječjeg vrtića Travno 

 

 

 

 

 

 

Dječji vrtić Travno 

 

http://www.vrtic-travno.zagreb.hr/default.aspx?id=72

