Smjernice o boravku djece u Dječjem vrtiću Matulji od 01. rujna 2022.
Vezano uz suzbijanje epidemije bolesti COVID-19, Ministarstvo znanosti i obrazovanja do sada nije
izdalo protokol postupanja za rad predškolskih ustanova za pedagošku godinu 2022./2023.
U slučaju promjene epidemioloških mjera Dječji vrtić Matulji zadržava pravo izmjene uvjeta boravka
djece u vrtiću.
PRILIKOM DOLASKA I ODLASKA U VRTIĆ
•

Dijete u vrtić dolazi u pratnji samo jedne odrasle osobe.

•

Roditelj/osoba u pratnji s djetetom dolazi do garderobe i priprema dijete za ulazak u sobu
dnevnog boravka.

•

Odgojitelj dijete predaje roditelju/osobi u pratnji na vratima sobe dnevnog boravka ili u
prostoru garderobe.

•

Dijete predaje odgojitelju uz što kraće zadržavanje u prostoru vrtića. Roditelj/osoba u pratnji
ne smije ulaziti u prostor sobe dnevnog boravka.

•

Roditelj/osoba u pratnji ne smije ulaziti u prostor blagovaone.

•

Roditelj/osoba u pratnji ne zadržava se u prostorima vrtića (unutarnji i vanjski prostori).

•

Prilikom dolaska i odlaska djece iz vrtića preporuča se izmjena osnovnih informacija s
odgojiteljima.

•

Svaku informaciju o djetetu koju smatra važnom, roditelj/skrbnik također može odgojiteljima
proslijediti putem elektroničke pošte (djecji.vrtic.matulji@ri.t-com.hr) ili telefonskim pozivom
(051/274-127) u periodu od 07:00-15:00 sati ili na brojeve mobitela katova centralnog vrtića:
Matulji jaslice - 091/272-1213, Matulji vrtić - 091/272-1212 i 091/272- 1214 u vremenu od
06:00-07:00

sati

ili

od

15:00-17:00

sati

i

područnih

objekata

Ustanove:

RUKAVAC–091/274-1271, JUŠIĆI–091/274-1272, VELI BRGUD–091/274-1274, BREŠCA091/274-1273, RUPA-LIPA- 091/274- 1276 I MUNE – 091/274-1275, a isto tako čini i
odgojitelj.
•

Roditelj/skrbnik donosi ruksak s rezervnom odjećom i djetetovim stvarima ponedjeljkom
(pripremiti stvari za period od tjedan dana - od ponedjeljka do petka), bočicu za vodu te
dudu, ukoliko je dijete koristi, koje se ostavljaju na garderobnom mjestu djeteta.

•

Preporuka je da ruksak ostane u vrtiću od ponedjeljka do petka, a bočicu za vodu da dijete
donosi i odnosi kući te da se mehanički opere svaki dan.

•

Sadržaj ruksaka prilagoditi potrebama vlastitog djeteta imajući u vidu dovoljne količine robe
za promjenu djeteta u slučaju potrebe.

•

Dječje igračke od kuće ne donose se u vrtić!

Napomena roditeljima/skrbnicima djece : U vrtiću neće biti moguće “posuđivati “ opremu od
drugog djeteta te ćemo vas u slučaju da dijete nema rezervne stvari obavijestiti da iste donesete.

U SLUČAJU BOLESTI
•

Bolesno dijete ne smije doći u vrtić. U slučaju povišene tjelesne temperature
roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom zdravstvenoj
voditeljici ili ravnatelju ustanove te izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi
odluke o testiranju i liječenju djeteta.

•

Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti ne smiju dolaziti u ustanovu.

•

U slučaju pojave temperature dok dijete boravi u vrtiću roditelj/skrbnik obavezan je odmah
po pozivu odgojitelja, zdravstvene voditeljice ili ravnateljice vrtića doći po dijete i obratiti se
pedijatru. Roditelj/skrbnik dužan je reagirati na najbrži mogući način (u skladu s poslom koji
obavlja) kako bi preuzeo dijete. Do tog trenutka odgojitelj/zdravstvena voditeljica će izdvojiti
dijete i skrbiti o djetetu na najbolji mogući način.

•

U slučaju bilo kakvih simptoma bolesti bez temperature (iscjedak iz nosa, kašalj, kožne
promjene, proljev, povraćanje) odgojitelj će pozvati roditelja/skrbnika nakon konzultacije sa
zdravstvenom voditeljicom i roditelj/skrbnik obavezan je doći po dijete. Roditelj/skrbnik
dužan je reagirati na najbrži mogući način (u skladu s poslom koji obavlja) kako bi preuzeo
dijete. Do tog trenutka odgojitelj/zdravstvena voditeljica će izdvojiti dijete i skrbiti o djetetu
na najbolji mogući način.

•

Roditelj/skrbnik obavezno treba javiti ravnateljici ili zdravstvenoj voditeljici ukoliko dođe do
bilo kakvih promjena u zdravstvenom stanju djeteta te ukoliko se COVID-19 dijagnosticira
nekom od ukućana ili bliskim kontaktima.

•

Cijeli unutarnji prostor i oprema te igrala na vrtićkim igralištima se redovno čiste i
dezinficiraju.

ADAPTACIJA/PRILAGODBA
•

Roditelji/skrbnici novoupisane djece će 01.09.2022. godine prema danom rasporedu boraviti
zajedno s djecom u skupini.

•

Ostale dane adaptacije roditelj/skrbnik predaje dijete odgojitelju na ulaznim vratima sobe
dnevnog boravka.

•

Svakog dana roditelj/skrbnik dogovara se s odgojiteljem o vremenu dolaska u vrtić sljedećeg
dana i dužini boravka djeteta u skupini.

•

Vrijeme boravka djeteta u skupini produžavat će se ovisno o tijeku adaptacije djeteta.

•

Prilikom dolaska u vrtić prvog dana, djetetu treba ponijeti papuče i ruksak s rezervnom
odjećom koji će ostati u vrtiću.

•

Kao prijelazni objekt, djetetu se u vrtić može ponijeti jedino duda i bočica.

•

Prilikom dolaska/odlaska iz vrtića, u pratnji djeteta može biti samo jedna odrasla osoba.

SURADNJA S RODITELJIMA/SKRBNICIMA
•

Roditeljski sastanci i individualne informacije održavat će se tijekom godine prema rasporedu
o kojem će roditelji/skrbnici biti na vrijeme obaviješteni.

PROSLAVA ROĐENDANA
•

U vrtić nije dozvoljeno unositi hranu i poklon paketiće.

•

Odgojitelji će osmisliti proslavu rođendana na adekvatan način u vidu raznih odgojnoobrazovnih i zabavnih aktivnosti.

ORGANIZACIJA DOLASKA I ODLASKA PO OBJEKTIMA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI

CENTRALNI OBJEKT VRTIĆA U MATULJIMA
DOLAZAK/ODLAZAK U VRTIĆ DJECE JASLIČKOG UZRASTA
•

Roditelji/skrbnici djece jasličkog uzrasta ulaze s djecom na glavni ulaz zgrade.

Dolazak u vrtić moguć je od 06:00 sati do 08:30 sati. Nakon toga vrata vrtića se zaključavaju.
Kasniji dolazak djeteta u vrtić moguć je samo u iznimnim slučajevima (npr. vrijeme prilagodbe, posjet
liječniku) uz prethodnu najavu te u skladu s dogovorom s odgojiteljem skupine djeteta.

•

Djeca jasličkog uzrasta (1. 2. i 3. jaslička skupina) predaju se odgojitelju u predprostoru 1., 2. i
3. jasličke skupine (ispred „kaubojskih vrata“).

•

Roditelji/skrbnici djece 4. jasličke skupine u pratnji su djeteta do ulaznih vrata garderobe te
zvone i čekaju dolazak odgojitelja koji preuzima dijete na vratima skupine.

Odlazak djece jasličkog uzrasta iz vrtića moguć je u vremenu od 15:00 do 17:00 sati kada će vrata
vrtića biti otključana.
U gore navedenom vremenskom razdoblju djeca se preuzimaju na istom mjestu i na isti način na koji
su roditelji/skrbnici dijete doveli u vrtić.
Raniji odlazak djeteta iz vrtića je moguć uz prethodnu najavu te u skladu s dogovorom s odgojiteljem
skupine djeteta.

DOLAZAK/ODLAZAK U VRTIĆ DJECE VRTIĆKOG UZRASTA
•

Roditelji/skrbnici djece vrtićkog uzrasta ulaze s djecom na glavni ulaz zgrade.

Dolazak u vrtić moguć je od 06:00 sati do 08:30 sati. Nakon toga vrata vrtića se zaključavaju.
Kasniji dolazak djeteta u vrtić je moguć samo u iznimnim slučajevima (npr. vrijeme prilagodbe, posjet
liječniku) uz prethodnu najavu te u skladu s dogovorom s odgojiteljem skupine djeteta.
•

Djeca vrtićkog uzrasta predaju se odgojiteljima skupine ispred ulaska u garderobu skupine.

•

Mjesto predaje djece odgojiteljima biti će označeno.

Odlazak djece vrtićkog uzrasta moguć je u vremenu od 15:00 do 17:00 sati kada će vrata vrtića biti
otključana.
U gore navedenom vremenskom razdoblju djeca se preuzimaju na istom mjestu i na isti način na koji
su roditelji/skrbnici dijete doveli u vrtić.
Raniji odlazak djeteta iz vrtića je moguć uz prethodnu najavu te u skladu s dogovorom s odgojiteljem
skupine djeteta.
Djeca cjelodnevnog vrtićkog programa koja odlaze nakon ručka preuzimat će ispred glavnog ulaza u
zgradu po dogovoru s odgojiteljem.

PODRUČNI OBJEKT VRTIĆA U RUKAVCU
•

Roditelji/skrbnici djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta predaju te preuzimaju na ulaznim vratima
vrtića gdje će ih dočekati odgojitelj skupine.

Dolazak u vrtić je moguć do 08:30 sati kada se vrata vrtića zaključavaju.
Odlazak djece iz vrtića je moguć u vremenu od 15:00 do 17:00 sati.
Kasniji dolazak djeteta u vrtić kao i raniji odlazak djeteta iz vrtića moguć je uz prethodnu najavu te u
skladu s dogovorom s odgojiteljem skupine djeteta.

PODRUČNI OBJEKT VRTIĆA U JUŠIĆIMA
•

Roditelji/skrbnici djecu cjelodnevnog i poludnevnog programa vrtića predaju te preuzimaju na
ulaznim vratima vrtića, zvone te čekaju dolazak odgojitelja skupine.

Dolazak u vrtić moguć je do 08:30 sati kada se vrata vrtića zaključavaju.
Odlazak iz vrtića djece upisane u cjelodnevni program moguć je u vremenu od 15:00 do 17:00 sati, a
odlazak djece upisane u poludnevni program od 12:30 do 13:00 sati.
Kasniji dolazak djeteta u vrtić kao i raniji odlazak djeteta iz vrtić moguć je uz prethodnu najavu te u
skladu s dogovorom s odgojiteljem skupine djeteta.

PODRUČNI OBJEKT VRTIĆA U VELOM BRGUDU
Dolazak u vrtić je moguć do 08:30 sati kada se vrata vrtića zaključavaju.
•

Roditelj/skrbnik u pratnji djeteta jasličkog uzrasta pozvoniti će kod ulaznih vrata u prizemlju.

•

Roditelj/skrbnik u pratnji djeteta vrtićkog uzrasta pozvoniti će kod ulaznih vrata na katu.

•

Roditelj/skrbnik dijete predaje odgojitelju na ulaznim vratima vrtića.

•

Ne ulazi se u prostor vrtića.

•

Prilikom dolaska po dijete, roditelj/skrbnik će pozvoniti na ulazna vrata vrtića i pričekati da
odgojitelj preda dijete.

Odlazak iz vrtića djece upisane u cjelodnevni program moguć je u vremenu od 15:00 do 17:00 sati, a
odlazak djece upisane u poludnevni programa od 12:30 do 13:00 sati.

Kasniji dolazak djeteta u vrtić kao i raniji odlazak djeteta iz vrtića moguć je uz prethodnu najavu te u
skladu s dogovorom s odgojiteljem skupine djeteta.

PODRUČNI OBJEKT VRTIĆA U RUPI-LIPI
Dolazak u vrtić moguć je do 08:30 sati kada se vrata vrtića zaključavaju.
•

Roditelji/skrbnici djecu cjelodnevnog i poludnevnog programa vrtića predaju te preuzimaju na
ulaznim vratima sobe dnevnog boravka skupine.

Odlazak iz vrtića djece upisane u cjelodnevni program moguć je u vremenu od 15:00 do 17:00 sati, a
odlazak djece upisane u poludnevni program od 12:30 do 13:00 sati.
Kasniji dolazak djeteta u vrtić kao i raniji odlazak djeteta iz vrtića moguć je uz prethodnu najavu te u
skladu s dogovorom s odgojiteljem skupine djeteta.

PODRUČNI OBJEKT VRTIĆA U MUNAMA
Dolazak u vrtić je moguć od 08:00 do 8:30 sati kada se vrata vrtića zaključavaju.
•

Roditelji/skrbnici djecu predaju te preuzimaju na ulaznim vratima sobe dnevnog boravka skupine.

Odlazak djece iz vrtića moguć je u vremenu od 13:00 do 13:30 sati.
Kasniji dolazak djeteta u vrtić kao i raniji odlazak djeteta iz vrtića moguć je uz prethodnu najavu te u
skladu s dogovorom s odgojiteljem skupine djeteta.

