KUĆNI RED

Dragi klijenti, roditelji, djeco i zaposlenici,
Odgoj i obrazovanje temelj su napretka
čovječanstva. Djeca uče primjerom. Pozivamo vas da
poštujete naš kućni red kako bi nam svima boravak i
odrastanje u našoj ustanovi bili veseli i ugodni.

MALI BONTON
Pristojni smo i uviđajni u komunikaciji:
# Odgovorni smo
# Volimo životinje, ali ih ne dovodimo u prostorije vrtića
# Vrtić uređujemo s velikom pažnjom, a posebnu pozornost dajemo
pravilnoj higijeni prostora, opreme i didaktike. Pomozite nam
da vrtić bude čist i uredan, a inventar očuvan.

VAŽNO JE DIJETE
# Djeca se u igri moraju osjećati slobodno i sigurno; oblačite ih u primjerenu odjeću i obuću.
# Prolazite kroz promjene u svojoj obitelji i ne znate kako će se to odraziti na dijete; obavijestite
odgojitelje s punim povjerenjem, pomoći će vam.
# Djeca vole donositi igračke iz svojeg doma u vrtić, tako ostaju povezani.
Postoji dan u tjednu za to, pratite upute!
# Suradnja vrtića i roditelja je temelj djetetova uspješna odrastanja. Odazovite se na roditeljske
sastanke, grupe podrške i radionice. Puno više informacija o svojem djetetu možete
saznati na individualnim konzultacijama, nego na ulazu/izlazu iz skupine.
# Budite informirani i odaberite kanale koji vam odgovaraju (el. pošta, pano, virtualni pano).

ČUVAJMO ZDRAVLJE
# Upis djece u naš vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv zaraznih bolesti, a isto se utvrđuje
kopijom Iskaznice imunizacije, uvidom u original i potvrdom o obavljenom sistematskom
zdravstvenom pregledu za svako dijete.
# Vrtić polaze zdrava djeca. To znači da nemaju povišenu tjelesnu temperaturu, probavne smetnje,
neobične promjene na koži, parazite u kosi i promjene općeg zdravstvenog status.
# Ako je dijete bolesno i na kućnom je liječenju, informirajte nas o uzroku i prirodi bolesti kako bi
znali dalje reagirati. U cilju zdravstvene zaštite i zaštite od zaraznih bolesti vrtić prati
zdravstveno stanje djece u vrtiću, odnosno njihov pobol i razlog izostajanja.
# Ako se djetetovo zdravstveno stanje pogorša tijekom boravka u vrtiću, odmah ćemo vas o tome
obavijestiti. Bolesnom djetetu, osim liječničke skrbi, najviše trebaju mama i tata. Molimo vas
da dođete čim prije možete.
# Po završetku bolesti, posjetite liječnika pedijatra koji će utvrditi da dijete može ponovno u vrtić.
Napisat će vam ispričnicu koju donosite prvi dan po povratku u skupinu.
Hvala vam što nosite ispričnice!
# Ako dijete pati od kronične bolesti koja zahtijeva trajno uzimanje lijekova, informirajte o tome
odgojitelje i zdravstvenog voditelja. Sve to kako bismo zajednički napravili plan uzimanja
terapije uz pismenu uputu djetetova liječnika. U ostalim slučajevima terapija lijekovima se ne
provodi u vrtiću.
# Ako dijete ima neku ozljedu (ranicu, jaču modricu), informirajte odgojitelje pri dolasku u vrtić.

IGRAJMO SE NA SIGURAN NAČIN
# Djeca vole istraživati i pomicati granice. Pri ulasku i izlasku iz vrtića obavezno zatvorite
ulazna vrata.
# Zajedno možemo više. Upozorite nas na potencijalne opasnosti za sigurnost svih nas.
# Dječji džepići uvijek su puni bombona, ukosnica, sitnog novca i kamenčića. Vodite
računa o tome da ih ispraznite kada ih ostavljate u vrtiću. Oni mogu predstavljati
potencijalnu opasnost za vaše, ali i za ostalu djecu.

DOLAZAK / ODLAZAK DJETETA IZ VRTIĆA
# Radno vrijeme je oglašeno na oglasnim pločama i prilagođeno je korisnicima na vrtićkom
objektu; najčešće je to od 7:00 do 18:00. Poštujte radno vrijeme vrtića.
# Preporuka struke je da dijete u ustanovi ne boravi više od 10 sati.
# Doručak i jutarnji krug s prijateljima je dragocjeno iskustvo za svako dijete.
Dođite u vrtić do 9:00.
# Ako dovodite dijete nakon 10:30 sati, najavite telefonom kasniji dolazak.
# Ako odvodite dijete prije 15:00 sati, ispunite obrazac kod odgojitelja.
# Po dijete mogu doći samo one osobe koje ste naveli u Izjavi o dovođenju/odvođenju djeteta
u/iz vrtića. Ako po dijete dolazi osoba koja nije roditelj/skrbnik djeteta, odgojitelji su dužni po
dolasku osobe tražiti osobnu iskaznicu, a roditelji su dužni najaviti dolazak te osobe.
Maloljetnim osobama nije dopušteno dovođenje ili odvođenje djeteta iz vrtića.
# U slučaju izostanka djeteta iz vrtića (bolest, putovanje i sl.) obavijestite odgojitelja o razlozima i
vremenu izostanka.
# Obavijestite odgojitelje ili stručni tim o promjeni adrese ili kontakta.

PODSJEĆAMO…
# Prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda pušenje nije dopušteno
u javnim otvorenim i zatvorenim prostorima Vrtića te kršenje navedenog uvjetovat
će plaćanje određene novčane naknade.
# Zabranjen je dolazak pod utjecajem alkohola i droga.
# Zabranjeno je unošenje oružja u vrtić.

