
 Na temelju članka 45. točka 3. Statuta Dječjeg vrtića Šibenska maslina, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Šibenska maslina na 49. sjednici održanoj dana 25. 6. 2021. godine 

donosi 

 

KUĆNI RED  

DJEČJEG VRTIĆA ŠIBENSKA MASLINA 

 

RADNO VRIJEME VRTIĆA 

 Radno vrijeme Ustanove organizirano je od ponedjeljka do petka  sukladno Godišnjem 

planu i programu rada. 

 Radno vrijeme u redovitom cjelodnevnom 10-satnom programu je od ponedjeljka do 

petka   od 6.30 h – 16.30 h , a u smjenskom programu rada od 6.30 - 16.30 h i od 

11.00 h - 21.00 h 

 

DOLAZAK I ODLAZAK IZ VRTIĆA 

 U dječji vrtić dijete mogu dovoditi i odvoditi samo roditelji/skrbnici  ili najviše tri 

punoljetne osobe kojima je roditelj/skrbnik dao  suglasnost. 

 Dovođenje djeteta  u vrtić treba biti  najkasnije  do 9 h radi nesmetanog odvijanja 

odgojno-obrazovnog rada. Nakon 9h sati ulazna vrata vrtića  zaključavaju se radi 

sigurnosti djece. 

 Ukoliko roditelj/skrbnik ima potrebu dijete dovesti odnosno odvesti iz Ustanove u 

periodu kada su vrata zaključana ,dužan je to najaviti odgojitelju. 

 

MJERE SIGURNOSTI 

 Sigurnosno-zaštitni i preventivni program  Dječjeg vrtića Šibenska maslina posebno 

regulira fizičke mjere zaštite djeteta, sigurno okruženje , mjere za očuvanje i 

unaprjeđenje djetetova zdravlja. 

 Osobe koje dovode dijete u vrtić ili odvode dijete iz vrtića dužni  su se javiti 

odgojitelju prilikom dovođenja i odvođenja djeteta. 

 U slučaju promjene osoba kojima ste dali suglasnost pisanom Izjavom da mogu 

dovoditi/odvoditi dijete dužni ste promjenu napisati i donijeti odgojitelju. 

 Radi sigurnosti djece u vrtiću, važno je da dijete u vrtić ne donosi opasne predmete 

(bombone, žvakaće gume , ukosnice, sitne igračke, lijekove i sl.) i neprimjerene 

predmete (novac, mobitel, nakit i sl.). 

 Kod svake promjene adrese ili telefona roditelja/skrbnika  dužni ste  izvijestiti 

odgojitelja. 

 



ZAŠTITA ZDRAVLJA DJECE 

 U vrtiću se provode mjere utvrđene Programom zdravstvene zaštite djece ,higijene i 

pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima  

 U Ustanovi borave isključivo zdrava djeca. Bolesno dijete ostaje na kućnoj njezi do 

ozdravljenja. 

 Roditelji/skrbnici dužni su u Ustanovu dovoditi zdravo, čisto i uredno dijete. 

Roditelji/skrbnici dužni su osigurati za dijete dovoljnu količinu rezervne čiste odjeće 

te pelene za djecu koja ih koriste.  

 Pod bolešću podrazumijevamo povišenu temperaturu,  povraćanje, proljev, osip po 

koži, bol u trbuhu, anginu, konjuktivitis, dječje gliste, ušljivost vlasišta, veće 

imobilizacije, akutne zarazne bolesti i sl. 

 Roditelji/skrbnici  dužni su istog dana obavijestiti odgojitelje o izostanku i razlozima 

izostanka djeteta, a po povratku s bolovanja  donijeti liječničku ispričnicu da  se dijete 

može vratiti u kolektiv. 

 Nakon izostanka djeteta iz vrtića/jaslica /60 dana i više/ potrebno je ponovno donijeti 

liječničku potvrdu da dijete može polaziti vrtić/jaslice. 

  

 Postupci kod naglog obolijevanja  propisani su Sigurnosno-zaštitnim i preventivnim 

programom Dječjeg vrtića Šibenska maslina. U vrtiću se pruža prva pomoć  i odmah 

obavještava roditelj/skrbnik. 

 Vrtić mogu pohađati samo djeca procijepljena za dob. Karton imunizacije dužni ste 

jednom godišnje donijeti na uvid zdravstvenoj voditeljici. 

 Ukoliko dijete ima kroničnu bolest, roditelj/skrbnik o tome treba obavijestiti 

odgojitelje svoga djeteta i zdravstvenog voditelja Vrtića, obvezan je donijeti liječničku 

potvrdu i pisanu uputu liječnika o imenu lijeka, dozi, vremenu i načinu davanja lijeka. 

 Boravak na zraku obavezan je i svakodnevan radi očuvanja zdravlja. 

 

PREHRANA U VRTIĆU  

 Prehrana u dječjem vrtiću planira se, provodi i kontrolira prema zakonskim propisima 

– novim preporukama i smjernicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i prema 

energetskoj i nutritivnoj potrebi djece o kojoj vrtić skrbi. 

 Pri planiranju prehrane u vrtiću  vodi se  briga o dobi djeteta,  dužini boravka djeteta u 

vrtiću, godišnjem dobu – sezonski. 

 Prehrana u vrtiću je usklađena s pravilima  HACCP sustava , zato u vrtić nije 

dozvoljeno donositi obrok od kuće i odnositi vrtićki obrok kući. 

 Proslave rođendana u vrtiću dogovaraju se s odgojiteljem i zdravstvenom 

voditeljicom. Nije  dozvoljeno  donošenje kolača, torti, slatkiša i druge hrane  u vrtić. 

 Posebna prehrana za dijete u vrtiću osigurava se samo uz pisane upute izabranog 

liječnika. 

 



PRAVILA PONAŠANJA I KOMUNIKACIJE 

 Radnici Ustanove, roditelji/skrbnici i druge osobe koje borave u Ustanovi dužni su 

poštivati pravila kulturnog ponašanja u međusobnim kontaktima. 

 Individualne informacije o djetetu roditelj/skrbnik može dobiti izvan odgojno-

obrazovnog rada, prema planu odgojno-obrazovne skupine i u dogovoru s 

odgojiteljem djeteta. 

 Korištenje mobitela dozvoljeno je samo u odgojno obrazovne svrhe. 

 U vanjskom i unutarnjem prostoru Ustanove zabranjuje se: pušenje, nošenje oružja, 

pisanje po zidovima i inventaru, uništavanje inventara, pretjerano glasan govor i 

prepirke,  korištenje neprimjerenog rječnika, prijetnje te svaki oblik nasilja, unošenje i 

konzumiranje alkohola i narkotika, dolazak u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem 

narkotika, uvođenje životinja, unošenje tiskanog reklamnog materijala, promidžba i 

prodaja roba i usluga koji nisu u funkciji odgoja i obrazovanja ili su štetni za zdravlje, 

rast i razvoj djece rane i predškolske dobi. 

 Dječja kolica i druga dječja prijevozna sredstva (romobili, bicikle i dr.) nije dopušteno 

ostavljati u prostoru Ustanove. 

 Ustanova ne snosi odgovornost za eventualno izgubljene ili uništene stvari (igračke, 

nakit i sl.)koje dijete, odnosno roditelj unese u Ustanovu. 

 

KLASA: 601-01/21-01/39 

URBROJ: 2182/01-4-3-1-21-01 

Šibenik, 28. 6. 2021. 

Predsjednica Upravnog vijeća: 

                   Edita Aleksić 

 

 Kućni red Dječjeg vrtića Šibenska maslina objavljen je na oglasnoj ploči  dana 28. 6. 

2021. te je stupio na snagu dana 6. 7. 2021. godine. 

 

 

                                                                                                                                        

                                  Ravnateljica: 

 

 

Maja Gulin, mag.praesc.educ.  

 
       

 


