
OBAVIJEST ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE JASLIČKE DOBI 
O POČETKU PEDAGOŠKE GODINE 2020./2021. 

 
Vrtić započinje s radom 1.09.2020. godine. Prilagodba djece biti će 1. i 2. 09.2020., kada će 

djeca moći boraviti u skupini od 45 do 60 minuta, dok su iznimka djeca čiji roditelji nisu mogli 

osigurati slobodne dane ili godišnji odmor, pa će djeca ostati prema potrebi roditelja. Roditelj 

neće moći boraviti u skupini s djetetom. Roditelji će biti 28.08.2020. kontaktirani telefonom 

od strane zdravstvene voditeljice, vezano uz točno vrijeme dovođenja djeteta u jaslice.  

Roditelji se trebaju pridržavati slijedećih uputa: 

➢ kada dovodi i odvodi dijete, roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta može ući u dječji 
vrtić. U ustanovu može ući roditelj ili druga osoba u pratnji, kada dovodi i odvodi dijete 
s teškoćama, posebno ako zdravstveno stanje djeteta to zahtjeva te ako dijete s 
teškoćama u razvoju nema osiguranu podršku pomoćnika ili stručnog komunikacijskog 
posrednika 

➢ roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od 
najmanje 1,5 m a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na 
ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi. Malo duže zadržavanje (oko 15 
minuta) moguće je samo kod prilagodbe djeteta na novu sredinu na početku 
uključivanja u ustanovu (pronalaženje garderobnog ormarića djeteta i sobe u kojoj će 
boraviti). Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom 
u kojoj dijete boravi. Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva. U 
pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba. Roditelj ili druga osoba u pratnji 
djeteta obavezno u ustanovi nosi masku te bez maske ne može ući u ustanovu već 
dijete preuzima djelatnik ispred ulaza u ustanovu. Neophodno ih je nositi pravilno na 
način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta 

➢ djeca rane i predškolske dobi, kao i djeca s teškoćama u razvoju, ne nose zaštitne 
maske 

➢ roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u 
ustanovu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u 
ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku 
obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta 

➢ djeci rane i predškolske dobi, kao i djeci s teškoćama u razvoju koji svladavaju 
posebne programe roditelj svaki dan prije odlaska u ustanovu u djetetovu bilježnicu 
upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. Bilježnicu roditelj donosi sa 
sobom u ustanovu, a odgojitelj svakodnevno provjerava. 

 
 


