
 

 

KUĆNI RED  

DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN 

 

Dječji vrtić Medulin je javna ustanova koja svoju djelatnost obavlja kao javnu službu. 

Rad vrtića određen je aktualnim zakonskim i podzakonskim propisima, Statutom Dječjeg vrtića Medulin, 

pravilnicima, normativima i standardima. 

U vrtiću se izvode isključivo programi na koje je ministarstvo nadležno za obrazovanje dalo suglasnost. 

Na provedbi programa rada s djecom rade osobe s odgovarajućom stručnom spremom sukladno Zakonu 

o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i 

naobrazbe. 

Organizaciju i raspored rada radnika izvršava ravnatelj početkom pedagoške godine. 

 

RADNO VRIJEME VRTIĆA  
 
Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka). Iznimno, vrtić može raditi i ostale dane u tjednu u 
slučaju izvanredne potrebe osnivača  ili zbog provođenja aktivnosti i manifestacija s djecom i roditeljima, 
što je unaprijed utvrđeno planom i programom vrtića. 
Posljednja dva radna dana u mjesecu kolovozu svake pedagoške godine vrtić se zatvara kako bi se 
izvršilo generalno čišćenje i dezinfekcija kompletnog objekta i inventara. Navedena aktivnost provodi se 
iz zdravstvenih i higijenskih razloga. 
Radno vrijeme vrtića je od 6,30 sati do 16,30 sati. Iznimno, prema odluci ravnatelja vrtić može 
organizirati rad dežurnih skupina u objektima u kojima za to postoje primjereni uvjeti. 
Dežurna skupina radi od 6,15 do 16,45 sati.  
Vrtić prima djecu od 6,30 sati neposrednim kontaktom s odgojiteljem. Ne ostavljajte niti preuzimajte 
djecu ispred vrata vrtića ili bez prisutnosti odgojitelja kojem ste se osobno obratili. 
Po djecu upisanu u primarni (jutarnji) program dolazi se do 16,30 sati.  
Dijete dovodite u vrtić najkasnije do 8,30 sati. Opravdan kasniji dolazak najavite matičnoj odgojiteljici. 
Dječji vrtić u iznimnim situacijama postupa prema protokolu postupanja u kriznim situacijama.  
Radno vrijeme uprave i stručnih službi za rad sa strankama je od 7,30 do 13,00 sati ili prema dogovoru tj. 
osobnoj najavi stranke.  
 
BRIGA ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE DJECE  
 
• Vrtić se nalazi na prometnoj lokaciji i naša zadaća je da Vas upozorimo na opasnosti i izbjegnemo ih.  
• Nikada ne puštajte dijete samo u vrtić, niti ga ne zovite s ograde kada dolazite po njega.  



 

• Po vaše dijete mogu doći samo one osobe s navršenih 18 godina kojima ste dali pisanu suglasnost.  
• Ukoliko dođe do promjene osoba koje ste naveli obavezno obavijestite matičnog odgojitelja.  
• Osoba koja dovodi/odvodi dijete treba se osobno javiti odgojitelju u skupini i na traženje odgojitelja 
identificirati se.  
• Kod dolaska i odlaska redovito zatvarajte sva vrata u objektu.  
• Ne posuđujte i čuvajte od zloupotrebe magnetne kartice za ulazak u centralnu zgradu vrtića. 
• Za prijevoz djece autobusom ili drugim sredstvima potrebno je dati pisano odobrenje.  
 
 
 
BRIGA ZA ZDRAVLJE DJECE – U VRTIĆ DOVODITE ZDRAVO DIJETE  
 
• Ne možemo primiti dijete s: temperaturom (već od 37 °C ) , proljevom i povraćanjem, ušima i svrabom, 
parazitima u stolici i drugim simptomima bilo koje zarazne bolesti.  
• Odgojitelj može prema osobnoj prosudbi zatražiti od roditelja mišljenje nadležne liječnice te u interesu 
djeteta (kao i ostale djece) odbiti prihvatiti dijete prilikom dovođenja.  
• Pri svakoj bolesti ili promijeni zdravstvenog stanja, obavijestite matičnog odgojitelja ili stručnu službu 
vrtića.  
• Iznimno je važno da roditelji ne skrivaju bolest djeteta kako bi mu se moglo pravovremeno pomoći.  
• Nakon preboljene bolesti dijete možemo primiti u skupinu isključivo uz liječničku potvrdu da je dijete 
zdravo i sposobno pohađati vrtić.  
• Djeca trebaju svakodnevno boraviti na zraku (trebaju biti adekvatno obučeni).  
• Sve vrste lijekova za djecu smijemo primiti isključivo kod kroničnih bolesti i uz liječničku potvrdu.  
• 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 medicinsku pomoć dijete se upućuje 
liječniku. 
• Odgojitelj koji primijeti simptome dužan je obavijestiti roditelja koji što prije mora doći po dijete. 
Ukoliko se roditelj ne slaže sa prosudbom odgojiteljice, potrebno je zatražiti mišljenje liječnika te dobiti 
pisanu potvrdu.  
• Novoupisanu djecu možemo primiti u vrtić jedino uz liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom 
pregledu (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana).  
• U periodu od 1. svibnja do 30. rujna dovodite dijete namazano zaštitnom kremom protiv štetnih 
sunčevih zraka, sa zaštitnom kapom/šeširom. 
• Vrtić ne smije pohađati dijete koje nije redovito cijepljeno sukladno kalendaru cijepljenja propisanom 
od Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, osim iz medicinski opravdanih razloga (što se 
dokazuje liječničkom potvrdom) 
 
 



 

PREHRANA U VRTIĆU  
 
Usklađena je s važećim normativima i kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo.  
Podržite nas u primjeni jelovnika i njegujte zdrave prehrambene navike kod svog djeteta.  
Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovarajte isključivo s odgojiteljima.  
Torte, sladolede i kolače zabranjeno je donositi u vrtić zbog nemogućnosti kontrole namirnica, njihovog 
skladištenja te higijenske ispravnosti sukladno HACCP sustavu. 
 
PRAVO I OBAVEZA RODITELJA JE:  
 
• Informirati se o radu vrtića, kućnom redu, sigurnosno zaštitnom programu, surađivati s odgojiteljima i 
stručnim suradnicima vrtića. 
• Birati predstavnika roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Medulin. 
• Dovoditi i odvoditi dijete u radno vrijeme Vrtića i u okvirima utvrđenim Ugovorom o korištenju usluga.  
• Dolaziti na roditeljske sastanke i radionice.  
• Odazivati se i tražiti individualne razgovore.  
• Kulturno se ophoditi prema odgojiteljima i svim zaposlenicima, te uvažavati njihovu stručnost.  
• Pridržavati se odredbi Obiteljskog zakona i ostalih pozitivnih propisa Republike Hrvatske. 
• Roditelj ima pravo boraviti u ustanovi u vrijeme kada se o tome dogovori sa odgojiteljem.  
• Jedan roditelj ne može tražiti od odgojitelja (ili ravnatelja) da uskrati pravo drugom roditelju na 
komunikaciju unutar ustanove (osim u slučaju lišenja roditeljskih prava uz rješenje nadležnog tijela). 
• Pratiti informacije, čitati brošure, letke i druge obavijesti.  
• Sudjelovati u odgojno – obrazovnom radu kao aktivni sudionik (u dogovoru s odgojiteljima, 
pedagogom).  
• VAŽNO JE! Redovito plaćati vrtić kako ne bi došlo do ispisa djeteta iz jaslica/vrtića zbog neplaćanja (vidi 
Ugovor).  
• Prilikom ispisa iz vrtića potrebno je javiti se u tajništvo vrtića i obavijestiti odgojitelja.  
 
 
MOLIMO! Ne donosite u vrtić!  
 
• Slatkiše, tvrde bombone i žvakače gume, torte, sladolede, kolače zbog nemogućnosti kontrole 
higijenske ispravnosti, opasnosti, i budući da u vrtiću primjenjujemo načela zdrave prehrane.  
• Skupe igračke, satove, nakit, mobitele.  
• Vrtić ne može 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).  
• Pospremajte garderobni ormarić svoga djeteta.  



 

• Čistite i mijenjajte papuče djetetu.  
• Osigurajte adekvatnu odjeću i obuću, te druga zaštitna sredstva za boravak djece na zraku kao i 
rezervnu odjeću.  
• Roditelj participira u nabavi higijenskog materijala u dogovoru s odgojiteljima. 
 
 
ZABRANJENO JE!  
 
• PUŠENJE U SVIM UNUTARNJIM I VANJSKIM PROSTORIMA VRTIĆA.  
• DOLAZAK PO DJECU U ALKOHOLIZIRANOM ILI DRUGOM PSIHOFIZIČKI NEPRIMJERENOM STANJU.  
• ZADRŽAVANJE U PROSTORIMA VRTIĆA NAKON DOLASKA PO DIJETE.  
• PSOVANJE, VIKANJE, SVAĐANJE I DRUGI OBLICI NEPRIMJERENE I/ILI NEPRISTOJNE KOMUNIKACIJE. 
• UNOŠENJE ORUŽJA I OSTALIH OPASNIH PREDMETA.  
• DOVODITI KUĆNE LJUBIMCE U PROSTORE GDJE BORAVE DJECA (iznimno za potrebe odgojno 
obrazovnog rada).  
U suprotnom vrtić postupa u skladu sa Sigurnosno – zaštitnim programom i Protokolom ponašanja u 
kriznim situacijama. 
 
I na kraju....  
 
Pridržavanje ovih pravila potrebno je zbog dobrobiti sve djece upisane u naš vrtić u cilju kvalitetnije i 
bolje organizacije života i boravka djeteta u vrtiću/jaslicama.  
 
ZAHVALJUJEMO NA POŠTIVANJU KUĆNOG REDA. 
 
KLASA: 035-03/15-01/10 

URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-15-01-01 

U Medulinu, 6. listopada 2015. godine 

 

 

DJEČJI VRTIĆ MEDULIN 

Ravnateljica 

_______________________ 

Severka Verbanac, prof. ped. 

   



 

   

 


