Kućni red
DJEČJEG VRTIĆA VESELA LOPTICA
Kućni red Dječjeg vrtića „Vesela loptica“ sastoji se od niza pravila kojih su se dužni
pridržavati svi zaposlenici, roditelji, skrbnici i sve druge osobe koje surađuju s vrtićom ili se u
datom trenutku nalaze u prostorijama vrtića. Svi subjekti koji se neće pridržavati napisanih
pravila biti će sankcionirani u najkraćem mogućem roku.
RADNO VRIJEME VRTIĆA
Dječji vrtić Vesela Loptica radi svakog radnog dana od ponedjeljka do petka.
Radno vrijeme vrtića za korisnike njegovih usluga je od 5.30 h do 16.30 h.
VRIJEME TRAJANJA BORAVAKA U VRTIĆU
Dijete u vrtiću sukladno propisima može dnevno boraviti najviše 10 sati.
Dijete u vrtiću najduže smije ostati do 16.30 sati, u protivnom odgojitelj prema Protokolu
postupanja u takvim situacijama izvršava svoju dužnost.
Preporučljivo je dovođenje djeteta najkasnije do 9.00 sati radi nesmetanog odvijanja
programa.
Poštujmo djecu koja se odmaraju. Vrijeme za odmor u vrtiću je od 12:00 do 15:00 sati.
PREDAJA I PREUZIMANJE DJETETA
Dijete dovodi i odvodi punoljetna osoba, u pravilu roditelj ili osoba koja ima pismenu
suglasnost o predaji i preuzimanju djeteta.
Roditelj ili ovlaštena osoba dužni su se javiti odgojitelju prilikom dovođenja ili odvođenja
djeteta.
Nikad ne puštajte dijete samo u vrtić, niti ga zovite s ograde kada dolazite po njega.
Osoba koja dovodi/odvodi dijete treba se osobno javiti odgojitelju u skupini i na traženje
odgojitelja identificirati se.
Vrtić snosi odgovornost za dijete od trenutka preuzimanja djeteta, a njegova odgovornost
završava preuzimanjem djeteta od strane roditelja ili ovlaštene osobe.
Nije dopušteno dovođenje ili odvođenje djeteta osobama koje su pod utjecajem alkohola ili
drugih sredstava ovisnosti.
BRIGA O SIGURNOSTI DJETETA
Dijete ne smije doći u vrtić bez punoljetne pratnje.
Sva ulazna i izlazna vrata vrtića pravovremeno se zaključavaju.
Nezaposlenim osobama nije dozvoljen ulazak u prostorije u kojima borave djeca bez
nazočnosti zaposlenika vrtića.

Nezaposlene osobe mogu boraviti u prostorijama boravka djece iznimno prema unaprijed
dogovorenim uvjetima (prilagodba djece, roditeljske igraonice, pokazni rad skupine i slično).
Na području vrtića izričito je zabranjeno pušenje i unošenje bilo kakvih drugih vrsta opojnih
sredstava, kao i unošenje oružja, izuzev službenih osoba policije.
BRIGA ZA ZDRAVLJE DJETETA
Roditelji su dužni informirati odgojitelje o djetetovim zdravstvenim potrebama i
poteškoćama.
Dijete se ne dovodi u vrtić s temperaturom, proljevom, povraćanjem, ušima i svrabom,
parazitima u stolici i drugim simptomima neke zarazne bolesti.
Dijete se može primiti u vrtić jedino uz liječničku potvrdu da može boraviti u skupinama.
Ako se dijete razboli u vrtiću, vrtić ima osiguranu izolacijsku sobu do dolaska roditelja ili
liječnika.
U vrtić nije dozvoljeno unositi vlastite lijekove bez prethodne konzultacije.
OBAVEZE ZAPOSLENIKA
Zaposlenici su dužni ponašati se u skladu s zakonskim odredbama te se pridržavati kućnog
reda vrtića.
Odgovorni su za sigurnost djece.
Odgovorni su postupati prema Protokolima.
Poštivati radno vrijeme vrtića.
Čuvati povjerljive podatke o djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima.
Štititi poslovne interese Vrtića i podatke o drugim zaposlenicima.
Čuvati objekt, imovinu te opremu vrtića i racionalno je koristiti.
Prijaviti sve sumnjive osobe ili predmete nadležnim osobama ili pozvati policiju.
Svi zaposlenici dužni su poštivati norme kulturnog ponašanja prema drugim zaposlenicima,
roditeljima i ostalim strankama.
Zaposlenici su svojim izgledom, ponašanjem i komunikacijom s korisnicima dužni brinuti i
pozitivno utjecati na ugled svoje struke i vrtića.
Zaposlenici vrtića ne mogu odgovarati za izgubljene stvari i igračke, oštećenu garderobu, kao
ni za zdravstvena pomagala koja bi nehotice mogla biti uništena u igri djeteta s drugom
djecom (primjerice poderane hlače, razbijene naočale, izgubljeni sat).
PRAVA I OBVEZE RODITELJA/SKRBNIKA
Roditelji ili skrbnici dužni su se pridržavati svih odredbi Obiteljskog zakona.
Roditelji se mole da izvršavaju sve obaveze propisane Ugovorom s vrtićem o načinu
plaćanja, dovođenja djece, najava ispisa, donošenja potrebnih stvari i slično.
Roditelji su dužni upoznati i pridržavati se kućnog reda vrtića te pratiti informacije, čitati
brošure, letke i druge obavijesti vrtića
Roditelji su dužni kulturno se ponašati i ophoditi s odgojiteljima i svim zaposlenicima i
drugim roditeljima, a uvažavanje stručnosti odgojitelja je nužno.

Roditelji su dužni čuvati inventar i opremu vrtića te pospremati garderobni ormarić svoga
djeteta i redovito odnositi na pranje odjeću namijenjenu za dnevni odmor djeteta, čistiti i
mijenjati papuče djeteta.
Odgojitelji i ostali zaposlenici na raspolaganju su roditeljima ili skrbnicima za sve informacije
ili razgovore. Kod dolaska u vrtić i odlaska djeteta iz vrtića s odgojiteljima izmjenjivati
osnovne informacije o djetetu koje su značajne za pravilnu njegu i život djeteta u vrtiću ili
obitelji. Za duže razgovore potrebno je dogovoriti se barem dan ranije.
Roditelji se mole da aktivno sudjeluju u odgojno-obrazovnom programu vrtića te da dolaze
na roditeljske sastanke i radionice
Roditelji su dužni odazivati se na pozive stručnih djelatnika vrtića i tražiti individualne
razgovore (ravnateljica, pedagog, psiholog, odgojitelj, medicinska sestra).
Roditelji su dužni osigurati adekvatnu odjeću i obuću za djecu te druga sredstva nužna za
boravak djece u vrtiću.
Roditelji su dužni redovito plaćati vrtić kako bi spriječili ispis djeteta iz jaslica/vrtića zbog
neplaćanja.
PREHRANA U VRTIĆU
Prehrana u vrtiću usklađena je sa svim važećim normativima.
U vrtić nije dozvoljeno unositi slatkiše, bombone, torte, sladolede i druge prehrambene
proizvode zbog nemogućnosti kontrole higijenske i druge ispravnosti.
Iznimno je dopušteno u dogovoru s odgojiteljima unositi prehrambene proizvode
industrijskog porijekla s deklaracijom.
Vrtić njeguje zdrave prehrambene navike bazirane na pojačanoj konzumaciji voća i povrća te
ekološkoj proizvodnji.
Rođendanske proslave djeteta u skupinama dogovaraju se isključivo s odgojiteljima.
KONTAKTI
Roditelji su pozvani slobodno kontaktirati vrtić sa svim pitanjima i sugestijama, a mogu to
učiniti:
ELEKTRONIČKI NA E-POŠTU: loptica@vrtic.loptica.eu
TELEFONSKIM POZIVOM BROJEVA:
TEL. RAVNATELJICA: 091/ 493 28 42
TEL. TAJNIŠTVO: 040/629 875
TEL. ODGOJITELJI: 091/493 28 44
OSOBNO ILI POŠTOM NA ADRESU VRTIĆA.
ZAHVALJUJEMO NA POŠTIVANJU KUĆNOG REDA!

