
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDBENI PLAN RADA DJEČJEG VRTIĆA JABUKA  
za period od 11.5.2020. do 22.5.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 8.5.2020.       RAVNATELJICA: 

Ljiljana Petrinec,  

prof. predškolskog odgoja 

 

 



 

 

1. UVOD 

 

 

U skladu s Odlukom o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim 

školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na 

daljinu, koju je 13. ožujka 2020. godine donijela Vlada RH,  dječji vrtić Jabuka prestao je s 

provedbom redovitog i posebnih programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske 

dobi. 

U vrijeme kada, zbog novonastalih okolnosti, vrtić nije bio u mogućnosti provoditi redoviti 

program odgoja i obrazovanja  naših polaznika, uspostavljen je rad na daljinu putem online 

web stranice, putem koje  stručni suradnici i odgojitelji kontinuirano nude edukativne sadržaje 

i osmišljene aktivnosti uz predložene materijale koje roditelji mogu provoditi sa svojom 

djecom kod kuće. Sadržaj na web stranici također sadrži savjete za roditelje kako bi im se 

osigurala psihosocijalna podrška u ovo, za sve nas, teško i zahtjevno vrijeme. 

Proglašenjem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. o mjerama za 

pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije 

bolesti COVID-19, 11. svibnja 2020. godine, planirano je omogućavanje rada dječjeg vrtića 

Jabuka, isključivo prema  Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za 

ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je 

osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju 

razrednu nastavu., propisanim od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  

Ovaj provedbeni plan odnosi se na prva dva tjedna od otvaranja vrtića, u periodu od 11. do 

22. svibnja, tijekom kojih će se pratiti proces i napraviti njegova evaluacija s pedagoškog, ali i 

epidemijskog stajališta te će se nakon toga izraditi promjena uvjeta, ukoliko to bude potrebno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ORGANIZACIJA RADA 

 

2.1. Radno vrijeme vrtića i organizacija rada djelatnika 

 

Radno vrijeme vrtića usklađeno je s vremenom boravka djece u vrtiću prema potrebama i 

podacima prikupljenim od roditelja.  

Radno vrijeme vrtića u 

periodu od 11.5. do 22.5. 

 

 

6 – 17 sati 

 

Planirani broj djelatnika u periodu od 11.5.2020. do 22.5.2020. 

RADNO 

MJESTO 

BROJ 

DJELATNIKA 
NAPOMENA 

ravnatelj 1  

 

 

odgojitelj 

 

 

16 

Mogućnost povećanja broja odgojitelja zbog 

potrebe za otvaranjem dodatnih odgojno-

obrazovnih skupina 

 

Rad odgojitelja organiziran je u turnusima, 

u trajanju od 14 dana. 

stručni tim 4  

Administrativno 

osoblje 

2 

spremačica 

servirka 

5 

kuharica 4 

domar 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Ispitivanje potreba roditelja/skrbnika za uključivanjem djece u dječji vrtić 

Obzirom da boravak u vrtićima i školama potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu 

djece s COVID-19 nego je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani 

uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog 

rizika za zarazu COVID-19, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja  izdali su preporuku o uključivanju djece onih roditelja koji su zaposleni te 

nemaju druge mogućnosti osigurati zbrinjavanje djece kod kuće. 

U svrhu pravovremenog planiranja i zadovoljavanja materijalno-tehničkih, kadrovskih i 

zdravstveno higijenskih uvjeta i smjernica propisanih od strane Zavoda i Ministarstva, Dječji 

vrtić Jabuka proveo je anketu o potrebama roditelja za uključivanjem djece, polaznika dječjeg 

vrtića Jabuka, od 11. svibnja 2020., u dvije faze. 

Inicijalno ispitivanje potreba roditelja provedeno je prije objave uputa i epidemioloških mjera, 

čime su prikupljeni sljedeći podaci: 

 

Nakon objave Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana 

mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu 

nastavu, ravnateljica i stručne suradnice telefonski su stupile u kontakt s 

roditeljima/skrbnicima djece/korisnika usluga Vrtića te ih uputile na informiranje o istima. 

Roditelji su ponovno anketirani i zamoljeni da dostave pisanu Izjavu o potrebi dovođenja 

djeteta u Ustanovu (Prilog 1). Ponovljenim anketiranjem dobiveni su podaci koji su se 

koristili za planiranje organizacijskih i drugih uvjeta rada. Podaci su sljedeći 

 

 

 

 

 

39 
jasličke 
djece  

78 
vrtićke 
djece 

117 
djece 

25 
jasličke 

dobi 

43 
vrtićke 
dobi 

68 
djece 



 

Grafički prikaz u nastavku prikazuje odnos broja djece koja će polaziti dječji vrtić Jabuka u 

vrijeme epidemije COVID-19 i ukupnog broja upisane djece/polaznika dječjeg vrtića u 

pedagoškoj godini 2019./2020. 

 

2.3.Dolazak i prihvat djece u dječji vrtić Jabuka  

Kako bi roditeljima ukazali  na promjene u organizaciji rada te kako bi oni u skladu sa 

stupnjem razumijevanja djeteta mogli dijete pripremiti na izmijenjene okolnosti boravka u 

vrtiću, na web stranici vrtića objavljen je informativni i savjetodavni letak za roditelje (prilog 

2). 

Dijete roditelj/skrbnik dovodi i odvodi iz vrtića na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek 

jedna odrasla osoba/roditelj/skrbnik. Kada je god moguće, u pratnji pojedinog djeteta uvijek 

je ista osoba ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe. 

Preuzimanje djece od roditelja organiziran je na način da se osigurava, u što većoj mjeri, 

socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana briga o osobnoj  higijeni i higijeni 

prostora:  

- djeca različitih skupina ulaze s dvorišne strane vrtića, svaka odgojno-obrazovna 

skupina na svoj ulaz o čemu su roditelji informirani telefonski i putem web stranice 

vrtića 

- odgojitelj preuzima dijete od roditelja/skrbnika ispred ulaza u ustanovu, na način 

primjeren dobi djeteta; 

- djeca ni u jednom trenu nisu bez nadzora; 

- dijete, u pratnji odgojitelja ulazi tako da dolazi do garderobe, obuva papuče, skida 

jaknu te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u skupinu; 

 

25 43 68 

132 

355 

487 

Jaslice Vrtić Ukupno

Broj polaznika od 11.5.

Broj upisane djece u ped. God. 2020./2021.



 

- Odgojitelj potiče djecu da: 

- ne dodiruju usta, nos, oči i lice, kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, 

primjereno razvojnoj dobi, 

- redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon jela, 

nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa, uvijek 

kada ruke izgledaju prljavo. 

- Za pranje ruku djeca koriste tekuću vodu i sapun. 

 

 

2.4.Prostorno – materijalni uvjeti 

Prema prikupljenim podacima od roditelja, dječji vrtić Jabuka će, u periodu od 11.5. do 15.5. 

2020. godine, pohađati ukupno 68 djece, od čega 25 djece jasličke dobi i 43 djece vrtićke 

dobi. Sukladno Uputama HZJZ-a i Preporukama MZO-a, boravak djece u prostorima  

odgojno-obrazovnih skupina biti će organiziran na sljedeći način: 

- odgojno-obrazovnim skupinama boraviti će najviše 9-ero uvijek iste djece i jedan 

odgojitelj,  što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba  

- nakon formiranja skupine djece, 14 dana od 11. svibnja, uključujući neradne dane, 

neće se  primati  nova djeca u skupinu 

- za jednu grupu djece brinu dva odgojitelja, bez „preklapanja“, 

- izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine 

s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima vrtića, 

- svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji, 

- odgojitelj s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom, 

- krevetići za dnevni odmor djece i stolovi za jelo klupe razmiču se tako da djeca leže 

odnosno sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planirani broj soba dnevnog boravka u kojima borave djeca u periodu od 11.5. do 15.5. je 8, 

uz mogućnost povećanja tog broja, u narednim tjednima, prema potrebama roditelja. Od 

navedenih 8 prostorija, 7 je smješteno u prizemlju vrtića, dok je jedna smještena na katu. 

 

 

 

                                

Sobe dnevnog boravka, kao i ostali prostori dječjeg vrtića Jabuka, u kojima je planiran 

boravak djece  tijekom epidemije COVID-19, udovoljavaju sljedećim značajkama 

preporučenim od strane HZJZ-a: 

- prostorija je odgovarajuće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor 

dnevnog svijetla), 

- prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine, 

- prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom, 

- u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna 

grupa, 

- u prostoriji je organizirana prehrana djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju 

te konzumirati u prostoriji), na način da osoba koja donosi hranu ostavi hranu na 

kolicima ispred ulaza u sobu 

- prostorija ima direktan izlaz na veću terasu ili dvorište, 

 

Prostor skupine  

29T - DUPINI 

 • Planirani broj djece u 
skupini: 9 

•  Broj odgojitelja: 2 

Prostor skupine  

30T - CVJETIĆI 

• Planirani broj djece u 
skupini: 8 

•  Broj odgojitelja: 2 
 

Prostor skupine  

PP 

• Planirani broj djece u 
skupini: 8 

• Broj odgojitelja: 2 

 

Prostor skupine 

 6T - RIBICE 

 

• Planirani broj djece u 
skupini: 8 

•  Broj odgojitelja: 2 

Prostor skupine  

23T - MIŠIĆI 

• Planirani broj djece u 
skupini: 8 

•  Broj odgojitelja: 2 
 

Prostor skupine  

9T - PČELICE 

• Planirani broj djece u 
skupini: 9 

• Broj odgojitelja: 2 

Prostor skupine 

12T - PUŽIĆI 

 

• Planirani broj djece u 
skupini: 9 

• Broj odgojitelja: 2 

28T - VJEVERICE  

 

• Planirani broj djece u 
skupini: 9 

• Broj odgojitelja: 2 



 

Tijekom boravka djece u prostoriji izbjegava se svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog 

čišćenja, popravka ili donošenja hrane). Prolazak kroz zajedničke prostorije se izbjegava i 

skraćuje na minimum, a ako je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se 

organizira na način da u isto vrijeme prolaze djeca i odgojitelj iz jedne odgojno-obrazovne 

skupine dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece da kod takvih prolaza 

ne dotiču površine ili predmete. 

 

2.5. Rad na daljinu i Program predškole 

Djeci, polaznicima Programa predškole DV Jabuka, omogućen je završetak njegove  

realizacije  organizacijom rada na daljinu.  

Stručne suradnice vrtića i odgojiteljica, izvoditeljica Programa predškole, ostvaruje 

kontinuiranu komunikaciju s roditeljima djece polaznika programa, planira, priprema i 

izrađuje materijale kojima se nastoje osigurati uvjeti za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, 

navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će im pomoći u 

prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.  

Pristup edukativnim sadržajima, radnim materijalima, on-line kvizovima, digitalnim 

slikovnicama i mnogim drugima, koje osmišljavaju i izrađuju stručne suradnice i 

odgojiteljice, u vrijeme epidemije COVID-19,  dostupan je svoj  djeci, polaznicima dječjeg 

vrtića Jabuka, preko web stranice Vrtića, putem pristupnog linka:  

https://djecjivrticjabuka.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://djecjivrticjabuka.wordpress.com/


 

3. PRAĆENJE EPIDEMIOLOŠKIH POKAZATELJA KOD DJECE I 

DJELATNIKA VRTIĆA 

 

3.1.Djelatnici 

Djelatnici dječjeg vrtića Jabuka upoznati su s nužnim epidemiološkim mjerama i Uputama 

Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost 

zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu., 

propisanim od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: 

- djelatnici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, 

te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju 

telefonom ravnatelju i svom obiteljskom liječniku  

- djelatnicima će se mjeriti tjelesna temperatura bezkontaktnim toplomjerom 

svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, te će se utvrditi imaju li respiratornih 

simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti.  

- evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju 

respiratornih simptoma i znakove drugih zaraznih bolesti upisuje se u zasebnu 

evidencijsku knjigu. 

- djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah 

će napustiti radna mjesta.  

- ravnatelj ima unaprijed organiziranu zamjenu za takav slučaj. 

 

3.2. Djeca 

Djeca u vrtiću borave bez maske. 

Roditelji/skrbnici imaju obavezu 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 telefonom ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru radi odluke o testiranju i 

liječenju djeteta. 

Ako djeca razviju simptome COVID infekcije tijekom boravka u vrtiću, odgajatelji odmah 

obavještavaju roditelje, koji u najkraćem roku moraju doći po dijete. 

Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu. 

Djecu treba poticati da održavaju distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih te da 

ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno 

razvojnoj dobi. Također, treba ih poticati da redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju 

skupinu, prije i nakon jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja 

nosa, uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.  

 



 

3.3. Protokol postupanja u slučaju sumnje na zarazu s COVID-19 

U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog 

razloga za sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne 

temperature i/ili respiratornih simptoma (kašalj i tekuće disanja-kratak dah), djelatnik odmah: 

 telefonom obavještava ravnatelja, 

 telefonom obavještava izabranog liječnika obiteljske medicine radi dogovora o 

testiranju na SARS-CoV-2 te radi utvrđivanja potrebe za bolovanjem, te se 

udaljava s radnog mjesta ili ne dolazi na posao  

 odgojitelja na radnom mjestu treba zamijeniti drugi odgajatelj koji, ako je 

ikako moguće, u istom razdoblju ne skrbi za drugu grupu djece. 

Ravnatelj ustanove u dogovoru sa zdravstvenom voditeljicom vrtića o svakoj sumnji na 

COVID-19 kod zaposlenika ili djece (o čemu roditelj/skrbnik ima obavezu hitno telefonom 

obavijestiti ravnatelja) obavještava odmah telefonom nadležnog epidemiologa. Posebno 

žurno i neizostavno ravnatelj obavještava nadležnog epidemiologa u slučaju grupiranja 

sumnje ili zaraze COVID-19 (2 i više djelatnika i/ili djece sa sumnjom iz iste skupine). 

U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja/mogući izvor infekcije svaki zaposlenik dužan je 

odmah obavijestiti ravnatelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRILOZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prilog 1. 

DJEČJI VRTIĆ: 

(naziv vrtića)____________________ 
(adresa sjedišta) __________________, Zagreb 

Kontakt telefon/telefaks: 

e-mail: 

  

U Zagrebu,  ________________2020. 

 

Ja, ___________________________________________, otac / majka / skrbnik  

                       (upišite vaše ime i prezime)                                                                  (prekrižite nepotrebno) 

 

_____________________________ polaznika/polaznice _________________________, 

               (upišite ime i prezime djeteta)                                                                     (upišite naziv odgojne skupine) 

 

________________________________ iz Zagreba, izjavljujem za gore navedeno dijete: 

                   (upišite naziv vrtića) 

 

1. Moje dijete nema povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog 

daha, nije pod rizikom da je mogao/mogla biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 niti 

je pod sumnjom da bi mogao/mogla biti zaražen/zaražena s COVID-19 te mu/joj nije određena 

samoizolacija.  

    

2. Roditelji/skrbnici djeteta, kao i ostali članovi našeg kućanstva, nemaju povišenu tjelesnu 

temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha, nisu pod rizikom da su mogli biti 

u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19, nisu pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s 

COVID-19 niti im je određena samoizolacija. 

    

3. Oba roditelja/skrbnici djeteta zaposleni su te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djeteta. 

 

4. Moje dijete će u vrtić i/ili iz vrtića dovoditi i/ili odvoditi sljedeće osobe (molimo navesti najviše 

dvije osobe): 

 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

                                      (ime i prezime, srodstvo) 



 

 

5. Svojim potpisom potvrđujem da sam u cjelini upoznat/upoznata s Uputama za sprečavanje i 

suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te 

osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske 

dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. travnja 

2020.  

 

      ____________________ 

 

         (potpis roditelja/skrbnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prilog 2. 

Polazak djece u vrtić u vrijeme epidemioloških mjera 

uzrokovanih epidemijom COVID-19 

 

Poštovani roditelji, 

nakon ovog, za sve nas, izazovnog perioda uzrokovanog epidemijom korona virusa, želimo Vam ukazati na 

promjene s kojima će se susresti vaše dijete dolaskom u vrtić, kako biste u skladu sa stupnjem 

razumijevanja djeteta mogli dijete pripremiti na izmijenjene okolnosti boravka u vrtiću. 

Uvjereni smo kako se djeca vesele povratku u svoje sigurno i poznato okruženje, raduju se ponovnom 

susretu sa svojim  prijateljima i odgojiteljicama, no neminovno je kako će se zbog nužnih promjena,  kako 

bi se prije svega osigurala njihova sigurnost za zdravlje, morati suočiti i s nekim promjenama koje bi mogle 

biti uznemirujuće za one najmlađe i osjetljivije na promjene.  

Kako bi ova situacija bila svima što bezbolnija, donosimo vam osnovne informacije o promjenama u radu 

vrtića te prijedloge  kako djecu pripremiti na promijenjene okolnosti. 

Iako ćemo se u najvećoj mogućoj mjeri  potruditi da djetetu osiguramo da ne dolazi do velikih promjena u 

usvojenim vrtićkim rutinama, za većinu djece nećemo moći osigurati boravak na koji su navikli, a to je 

boravak sa svojim matičnim odgajateljem, svojim prijateljima iz grupe i/ ili u prostoru „njihove“sobe 

dnevnog boravka. Naime, nove epidemiološke mjere zahtijevaju formiranje novih skupina od po 9-tero 

djece, a nakon formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, 

ne primaju se nova djeca u skupinu. Sobe dnevnog boravka u kojima će se provoditi odgojno-obrazovni rad 

su određene u skladu s epidemiološkim uputama i djeca neće moći odlaziti u sobe koje nisu pripremljene za 

prihvat djece.  

Djecu je potrebno pripremiti za nova pravila koja će uočiti već samim dolaskom u vrtić, a o kojima ste 

informirani telefonskim razgovorom sa stručnim suradnicama tijekom proteklog tjedna. Pripremite dijete 

da će se kod dolaska u vrtić primopredaja djeteta odgojiteljici obavljati na vanjskom prostoru, sa dvorišne 

strane vrtića. Objasnite djeci da nećete moći ući s njima u garderobu te da će  rastanci  nažalost morati biti 

na ulazu u vrtić. Također, kod odlaska iz vrtića roditelj će preuzeti dijete u točno određeno vrijeme, o 

kojem ste se izjasnili, na istom  ulazu gdje je dijete  predano odgojitelju. Apeliramo da ne kasnite kako se 

dijete ne bi izlagalo dodatnom stresu čekanja roditelja. Roditelj pri dolasku s djetetom ili pri preuzimanju 

ne može očekivati veću komunikaciju na vratima vezanu uz dijete. U određenim slučajevima koji 

zahtijevaju duži razgovor, roditelj može zatražiti da ga određena odgojiteljica nazove na mobitel (što će 

odgojiteljica učiniti u najkraćem mogućem roku).  

Sobe dnevnog boravka će djelovati drugačije s manje prisutnog materijala za igru. Nažalost, mnogi djeci 

omiljeni centri više neće biti djeci dostupni ili će imati bitno manje materijala za igru. Naime, po preporuci 

se mogu koristiti samo materijali koje je moguće oprati i dezinficirati ili jednokratno koristiti. Kada god to 

vremenske prilike budu dopuštale, djeca će većinu vremena boraviti vani na svježem zraku, u dvorištu 

vrtića, na unaprijed dogovorenom prostoru kako bi osigurali da ne dolazi do socijalnog kontakta između 

djece različitih skupina. Kod boravka na zraku, u skladu s preporukama neophodno je izbjegavati aktivnosti 

koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao i brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja djece, a 

strogo je zabranjeno korištenje pješčanika.  



 

Djeca će biti upućivana na pojačane mjere higijene, zato 

vas molimo, da ih već kod kuće podsjetite na potrebu 

pojačanog zaštitnog ponašanja u skupini, higijenske 

navike kojih se treba pridržavati i sl. Naravno, na sve to 

će ih upućivati i njihovi odgojitelji. Trenutno, iako smo 

svjesni da će dio djece ponovno prolaziti kroz period 

adaptacije nećemo moći, sukladno epidemiološkim 

mjerama, dozvoliti donošenje igračaka i drugih tješilica 

za djecu (izuzev duda).  

Djetetu navedene informacije recite mirno i napomenite kako bez obzira na navedeno u vrtiću će ga 

dočekati s veseljem i radošću te da je ovo prilika da upozna nove prijatelje i nove prostore vrtića. Također, 

napomenite mu kako je ovo privremeno, poput ljetnog dežurstva. Objasnite mu da je to potrebno s obzirom 

na zaštitu od širenja virusa i kako i ono svojim ponašanjem može pomoći u tome. 

Samo zajedničkim i usklađenim djelovanjem djelatnika Vrtića i Vas roditelja te međusobnom suradnjom i 

uvažavanjem, možemo osigurati da djeca što bezbolnije prihvate nove okolnosti rada vrtića te zajedno 

sačuvamo zdravlje svih nas.  
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