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Za svu djecu čiji su  roditelji dostavili potrebnu dokumentaciju 
osigurano je zbrinjavanje od 18.5.-29.5.2020. 

              UPUTE RODITELJIMA o radu vrtića u razdoblju 
od 18. svibnja do 29. svibnja 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Dolazak i odlazak djece u vrtić 
 

 -Dijete u vrtić dovodi uvijek po jedna odrasla osoba, po mogućnosti uvijek ista ili 
se izmjenjuju samo dvije odrasle osobe koje su navedene u Izjavi (koje žive u 
kućanstvu s djetetom i koje ne spadaju u rizičnu skupinu, nemaju povišenu 
tjelesnu temperaturu). 

  
 - Odrasle osobe koje dovode i odvode djecu nose zaštitne maske. 
  

-Roditelji dovode i odvode djecu do ulaza u vrtić tako da ne ulaze u ustanovu: 
 - DV „Radost I“ – do ulaznih vrata vrtića i pozvone na broj sobe 
 - Jaslice Poreč – ulaze samo u predvorje i pozvone na broj sobe 
 - DV „Radost II“ – ulaze kroz dvorište do glavnog ulaza i pozvone 
 - PV Baderna – ulaze kroz dvorište do glavnog ulaza 
 - PV Vižinada – dovode dijete do ulaza u garderobu 
 - PV Kaštelir – dovode do ulaznih vrata vrtića i pozvone. 
- Dijete preuzima odgojitelj. 
-Djecu dovode i odvode roditelji/skrbnici u vrijeme koje je navedeno u Izjavi pri  
čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosu na druge roditelje i 
djecu. Ne okupljaju se i ne zadržavaju na ulazu. 

  
 -Odgajatelj ili drugi stručni djelatnik preuzima ili prepušta roditelju/skrbniku 

dijete pred ulaznim vratima vrtića 
 
-Nema zadržavanja 

Priprema za dolazak u vrtić 
 
-Molimo roditelje da u skladu s djetetovom dobi razgovaraju o izmijenjenim    
 okolnostima boravka u vrtiću kako bi im pomogli da što lakše prihvate   
 promjene (manji broj djece u skupini, novi prijatelji, moguća izmjena   
 odgojiteljica, pojačana higijena, mogućnost viđanja odraslih sa zaštitnim  
 maskama, nova pravila i sl.). 
 

-Roditelji/skrbnici imaju obvezu djetetu izmjeriti tjelesnu temperaturu svaki    
 dan prije dolaska u vrtić te  u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju 
dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom ravnateljici ustanove i 
izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i 
liječenju djeteta. 
-Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu. 
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Organizacija rada s djecom 
 
- Radno vrijeme vrtića je od 6,30 do 16,30 sati. 
-U razdoblju od 14 dana u skupini će boraviti uvijek ista djeca (maksimalno   
 devet djece u vrtiću i pet djece u jaslicama) i jedna odgojiteljica u svakoj 
smjeni: 
DV „Radost I“ 

- djeca iz soba 1 i 2 boravit će u sobi 2 ,  

odgojiteljice: Dunja Olić i Kristina Gašparac 

- djeca iz sobe 3 boravit će u sobi 3,  
odgojiteljice: Dolores Ritossa i Sabina Zulijani 

-  djeca iz sobe 4 i 5 boravit će u sobi 4,  

odgojiteljice: Anita Rubil i Sanja Beletić 
-  djeca iz sobe 6 boravit će u sobi 6,  

odgojiteljice: Ružica Potkonjak i Keti Tomičić 
Jaslice Poreč 

- djeca iz sobe 1 boravit će u sobi 1,  
odgojiteljice: Danijela Ritoša i Marina Gavrić 

-  djeca iz sobe 2 boravit će u sobi 2,  

odgojiteljice: Vanja Bezmalinović i Dragana Mađarac Arman 
-  djeca iz sobe 3 boravit će u sobi 3, 

odgojiteljice: Nada Marković i Petra Šegon 

-  djeca iz soba 4 i 5 boravit će u sobi 4,  
odgojiteljice: Gordana Bočkor i Jelena Brčić 

DV „Radost II“  

- djeca iz sobe 1 i 4 boravit će u sobi 1,  

odgojiteljice: Višnja Đurin Ipsa i Svetlana Žeželj 
PV Baderna 

- djeca iz jaslica boravit će u sobi jaslica,  

odgojiteljice: Tina Kodrnja i Larisa Laković 
- djeca iz vrtića boravit će u sobi vrtića,  

odgojiteljice: Ivana Mahić i Ivančica Sokolović 
PV Vižinada 

- djeca će boraviti u većoj sobi,  
odgojiteljice: Nives Jurman i Jasna Beaković 

PV Kaštelir 

- djeca će boraviti u prvoj sobi do glavnog ulaza,  

odgojiteljice: Moira Blažević i Samanta Kocijančić 

 
 

 



3  

Djeca  
 

-Djeca ne nose zaštitne maske i ne koriste dezinficijens za ruke, već ih se 
potiče na učestalo pravilno pranje ruku sapunom i vodom. 
 
- Djeca u vrtić ne donose igračke od kuće osim dude varalice ako je koriste. 
 
- Ruksak s opremom za cijeli tjedan donosi se u ponedjeljak 18.5. 
Roditelj petkom prilikom dolaska po dijete donosi novi ruksak ili vrećicu s 
opremom za cijeli sljedeći tjedan i odnosi korišteni. 
  
-Djeca u godini prije polaska u školu imaju organizirane aktivnosti, a 
popodnevni odmor će se organizirati prema potrebi djeteta. 
 
-U slučaju izostanka djeteta iz vrtića (jedan ili više dana), po povratku u vrtić 
obavezno dostaviti liječničku ispričnicu. 
 
- Ako dijete razvije simptome COVID - 19 infekcije (respiratorni simptomi, 
kašalj, kratki dah, povišena tjelesna temperatura) ili drugih zaraznih bolesti 
tijekom boravka u vrtiću,  odgojitelj odmah obavještava roditelje, koji su 
dužni u najkraćem roku doći  po dijete. 
 
 
 

  

Zaključne odrednice 
 
Ove će se upute prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji, a svakako će 
se razmotriti potreba i mogućnost prilagodbe uputa nakon 14 prvih dana 
primjene. 
Ove preporuke ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i 
promjenjivoj epidemiološkoj situaciji. 

 
 


