
 

 
Dječji vrtić Poletarac 

Vile Velebita 18 

10 040 Zagreb 

e-mail:vrtic-poletarac@zagreb.hr 

 

Poštovani roditelji, 

želimo Vas upoznati s uputama i mjerama koje su nužne prije i tokom dolaska djeteta u vrtić, 

a u skladu s preporukama HZJZ. 

 prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovnu skupinu roditelj potpisuje Izjavu da 

nema drugu mogućnost zbrinjavanja djeteta te da je nužan smještaj djeteta u ustanovu 

koju šalje na mail vrtića najkasnije do petka 08.05.2020.( Izjava roditelja prije 

uključivanja djeteta ustanovu koja se nalazi na stranicama vrtića) 

 roditelji/ skrbnici prilikom predaje i preuzimanja djeteta ne ulaze u vrtić, nego čekaju 

ispred ulaza poštujući socijalnu distancu od dva metra (izbjegavati okupljanje na ulazu 

u vrtić) 

 u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja ne spada u rizičnu skupinu ili se 

izmjenjuju dvije iste odrasle  

 dijete predajete odgojno-obrazovnom djelatniku na ulazu u vrtić (navesti ime i 

prezime djeteta, odgojnu skupinu te ukazati na eventualne specifičnosti i alergije) 

 prije polaska u vrtić izmjerite djetetu tjelesnu temperaturu 

 ukoliko ste primjetili kod djeteta eventualne promjene u ponašanju o tome obavijestite 

odgojitelja prilikom dovoĎenja djeteta 

 dolazak u vrtić od __________do____________ ( javiti ukoliko vam je potrebno 

ranojutarnje  dežurstvo) 

 roditelji su obvezni dovesti dijete u vrtić do 08:45 

 u odgojno-obrazovnoj skupini biti će do 9 djece i ne može se uključiti ni jedno drugo 

dijete u periodu od dva tjedna (14 dana) 

 roditelji djece koji u ponedjeljak 11.05.2020. dolaze u vrtić dužni su u petak u periodu 

od 10:00 do 12:00sati dostaviti ruksaksa potrebnim priborom i stvarima za dijete za 

naredni cijeli tjedan (označiti izvana ruksak: ime i prezime djeteta, odgojnu skupinu) 

 

Roditelji koji će nakon 14 dana imati potrebu za smještajem djeteta u vrtiću dužni su do 

srijede 20.05.2020. izvijestiti vrtić, dostaviti potpisanu Izjavu, a prema razvoju epidemiološke 

situacije pravovremeno ćemo vas dati nove informacije i upute. 

 Zahvaljujemo na suradnji, 

 

  Stručni tim Ravnateljica: 

 Mira Čulo, prof. 


