KUĆNI RED I PRAVILA
DJEČJEG VRTIĆA KAPLJICA
Poštovani roditelji!
Upisom Vašeg djeteta u vrtić postali ste se dio velike i sretne vrtićke obitelji. Baš kao svaka
obitelj i ova naša vrtićka ima određena pravila kojima se rukovodimo u svakodnevnim
situacijama.
Pravila naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića (roditeljske odgovornosti) te reguliraju
profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja i drugih zaposlenika.
U svakoj odgojnoj skupini rade dva odgojitelja ( jedan ujutro, drugi poslije podne).
Vrtić je dječja kuća, stoga osim prostora sobe dnevnog boravka svoje skupine, djeca tijekom
dana koriste i druge prostore vrtića i sudjeluju u aktivnostima koje su za njih pripremili
odgojitelji drugih skupina.

RADNO VRIJEME VRTIĆA
Vrtić radi od ponedjeljka do petka od 5:30 – 17:30 sati. Roditelj je dužan poštivati ugovorni
odnos prava korištenja 10 satnog redovitog programa u okviru radnog vremena vrtića.

BRIGA ZA SIGURNOST DJECE
Nikada ne puštajte dijete samo u vrtić, niti ga zovite s ograde kada dolazite po njega.
Osobno predajte i preuzmite dijete od njegovog ili dežurnog odgojitelja.
Po vaše dijete mogu doći samo one osobe s navršenih 18 godina kojima ste dali pismenu
suglasnost.
Osoba koja dovodi/odvodi dijete treba se osobno javiti odgojitelju u skupinu i na traženje
odgojitelja identificirati se. Izvijestite odgojitelje o svakoj promjeni adrese stanovanja ili broja
fiksnog ili mobilnog telefona.
Zatvarajte dvorišna i ulazna vrata za sobom.

DNEVNI BORAVAK DJETETA U VRTIĆU TREBA BITI U SKLADU S
UGOVOROM I VREMENOM KOJE STE NAVELI KOD UPISA
Poštujte radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete.
Preporučamo da dijete dovodite najkasnije do 9 sati. Ako dolazite kasnije, bilo bi dobro da
dijete doručkuje kod kuće, te da ne donosite krafne, peciva i sl. u vrtić.
Ulazna vrata vrtića zaključana su od 9:00 do 14:00 sati. U tom periodu koristite se zvonom na
video-portafonu.

BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE – U VRTIĆ DOVODITE ZDRAVO DIJETE
Roditelj je dužan informirati odgojitelje o zdravstvenom stanju djeteta i postupcima koji se
primjenjuju.
Ne možemo primiti dijete s: temperaturom, proljevom, povraćanjem, ušima, svrabom,
parazitima u stolici i drugim simptomima neke zarazne bolesti.
Bolesno dijete ne dovodite u vrtić, a nakon bolesti donesite liječničku potvrdu da dijete može
u skupinu.
Antibiotike i lijekove ne dajemo u vrtiću.
Kod ozljede i naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, zatim se obavještava
roditelj koji treba doći po dijete. Ako postoji indikacija za dodatnu stručnu pomoć dijete se
upućuje liječniku.

PREHRANA U VRTIĆU
Prehrana djece u vrtiću usklađena je prema standardima za planiranje prehrane i prema
načelima HACCP sustava.
Za proslavu rođendana svog djeteta preporučamo svježe i suho voće, prirodne (negazirane)
sokove. Ukoliko želite da to bude torta ili sladoled- mogu biti isključivo Ledo proizvodi.
Svaku proslavu treba unaprijed dogovoriti sa odgojiteljima odgojne skupine.

PRAVO I OBVEZA RODITELJA JE:
Informirati se o radu vrtića, surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića.
Odazivati se na pozive stručnih djelatnika vrtića i tražiti individualne razgovore.
Pratiti obavijesti putem kutića za roditelje, oglasne ploče.
Dolaziti na roditeljske sastanke i radionice.
Redovito plaćati vrtić kako ne bi došlo do ispisa djeteta zbog neplaćanja.
Roditelj je dužan dostaviti nove brojeve fiksnog i mobilnog telefona te promjenu adrese
matičnom odgojitelju ili u tajništvo vrtića.
Kulturno se ophoditi prema odgojiteljima i svim zaposlenicima, te uvažavati njihovu
stručnost.

MOLIMO! Ne donosite u vrtić:
Tvrde bombone, žvakaće gume, kolače zbog nemogućnosti kontrole higijenske ispravnosti te
samim time i opasnosti.
Skupe igračke, satove, nakit, mobitele, opasne predmete - sitne igračke, metalni novac,
baterije i sl.
Vrtić ne odgovara za izgubljene stvari i igračke, oštećenu odjeću i obuću.

REDOVITO:
Prije ulaska u sobu dnevnog boravka potrebno je djetetu oprati ruke.
Pospremajte garderobni ormarić svog djeteta.
Petkom odnosite na pranje jastučnicu te u ponedjeljak donosite čistu.
Označite jastučnicu, dječju odjeću i obuću kako ne bi došlo do zabune.
Provjeravajte i nadopunjujte rezervnu odjeću za svoje dijete.
Čistite i mijenjajte papuče djetetu.

NIJE DOZVOLJENO:
Pušenje u svim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića.
Dolazak u vrtić u alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju.
Psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene komunikacije.
Dovoditi kućne ljubimce u prostore gdje borave djeca ( osim kao dio projekta).
Zabranjeno je slikanje i snimanje djece u vrtiću osim za to ovlaštenim osobama.

PRIDRŽAVANJE OVIH PRAVILA POTREBNO JE ZBOG DOBROBITI SVE
DJECE UPISANE U NAŠ VRTIĆ S CILJEM KVALITETNIJE I BOLJE
ORGANIZACIJE ŽIVOTA I BORAVKA DJETETA U VRTIĆU.

ZAHVALJUJEMO NA POŠTIVANJU PRAVILA I KUĆNOG REDA!

