Poštovani!
iskreno nam je žao što nismo bili u mogućnosti zbog epidemiološke situacije organizirati
roditeljski sastanak. Prvi sastanak za roditelje novoupisane djecei informativnog je
karaktera. Roditelji dobivaju osnovne i važne informacije o odredbama Ugovora o upisu
djeteta koji roditelj sklapa s Vrtićem o međusobnim obvezama, pravima i
mogućnostima.
ORGANIZACIJA RADA VRTIĆA Radno vrijeme Vrtića ovisi o iskazanim potrebama
roditelja. U pravilu od 6:00 do 17:30. Od 6:00 do 07:30 je ranojutarnji rad i jedna
odgojiteljica dočekuje djecu. U 07:30 ili u 08:00 dolaze sve odgojiteljice jutarnje smjene
na posao i rade do 13:00 ili do 13:30 s djecom. U popodnevnu smjenu dolazi druga
odgojiteljica u 10.30. Sve odgojiteljice popodnevne smjene rade do 16:30. Prema
iskazanim potrebama roditelja, manji broj djece ostaje u vrtiću nakon 16:30 sati. U
vrijeme kasnopopodnevnog rada od 16:30 do 17:30 radi jedna odgojiteljica. Ranojutarnji
i kasnopopodnevni rad namijenjen je za roditelje čija su oba roditelja zaposlena. Dijete
ne može biti u vrtiću više od 10 sati. U tjednima s državnim praznicima i blagdanima,
kao i tijekom ljeta, zbog smanjenog broja djece vrtić radi sa smanjenim kapacitetom te
se skupine spajaju unutar objekata ili u jednom ili dva objekta. Prethodno se vrši
anketiranje roditelja vezano za prisutnost djece kako bi se mogla napraviti što bolja
organizacija rada. U slučaju odsutnosti odgojitelja (npr. bolovanja) u zamjenu dolazi
drugi odgojitelj ili se djeca dijeli na ostale skupine. Poštujući pri tom potrebe i
psihofizičke karakteristike djece.
DOLAZAK DJETETA U VRTIĆ U Vrtić je potrebno doći do 08:30 sati, ako planirate
da dijete doručkuje u vrtiću, no ako imate običaj da dijete doručkuje kod kuće, dovedite
ga do 09:00 sati. Radi sigurnosti djece vrata se u 09:00 sati zaključavaju te nakon toga
možete ući samo uz prethodnu najavu (npr. dan ranije obavijestiti ćete odgojitelja ako
imate neke obveze zbog kojih ne možete doći u vrtić do predviđenog vremena).
BORAVAK NA ZRAKU Boravak djece na zraku organizira se svakodnevno. Dužina i
vrijeme boravka na zraku ovisi o dobi djece, godišnjem dobu i vremenskim uvjetima.
OBROCI U Vrtiću su organizirana tri obroka i jedan međuobrok. Doručak je od 08:30
do 09:00 u svim odgojnim skupinama. U 10:00 je međuobrok (voće) Ručak se odvija i
počinje u različito vrijeme ovisno o dobi djece: -mlađa jaslička skupina u 11:45, -starija
jaslička skupina u 12:00, -mlađa vrtićka skupina u 12:30, -srednja vrtićka skupina u
12:30 -starija vrtićka skupina u 13:00. Užina: - jaslice 14:30 -vrtić 15:00
POPODNEVNI ODMOR Djeca na popodnevni odmor odlaze postepeno nakon ručka i
njege djeteta. Isto tako ustaju postepeno kako se bude i dobivaju užinu.

POSAO ODGOJITELJICE U VRTIĆU TIJEKOM JEDNOG DANA Odgojiteljica
planski tijekom dana brine o izmjenama različitih odgojno-obrazovnih aktivnosti u
vrtiću, na dvorištu i povremeno izvan vrtića. Planski znači da odgojiteljica planira za
djecu prostor, različite materijale, igračke i aktivnosti ostvarujući pri tom ciljeve i
zadatke u odgojno-obrazovnom radu sukladno dobi i razvojnom statusu djece.
Organizira, promatra i vodi aktivnosti s cijelom skupinom, malom grupom djece ili
pojedinim djetetom vodeći računa o dobi djeteta njegovim potrebama, interesima i
specifičnosti djetetova razvoja. Smisao planskog rada je omogućiti cjelovit razvoj
djeteta (spoznajni razvoj, tjelesni/motorički razvoj, socio-emocionalni razvoj, govornojezični razvoj…) odnosno razvoj različitih kompetencija sukladno dobi djeteta
zadovoljavajući pritom sve potrebe djeteta. U našem Vrtiću nastojimo prostor obogatiti
različitim materijalima, sredstvima i igračkama.
SIGURNOST DJECE U trenutku upisa djeteta u Vrtić roditelji očekuju i
podrazumijevaju da je dijete sigurno i zaštićeno dok se oni nalaze na svom radnom
mjestu. Prilikom upisa u Vrtić roditelj ispunjava i potpisuje izjavu u kojoj je naznačeno
tko će osim roditelja/skrbnika dovoditi i odvoditi dijete (najviše 3 osobe). U slučaju
rastave dostaviti rješenje o razvodu braka i skrbništvu nad djetetom. Do izdavanja
rješenja o skrbništvu oba roditelja imaju jednaka prava dovoditi i odvoditi dijete.
Osobama ispod 16 godina starosti nije dozvoljeno odvoditi i dovoditi dijete. Osoba koja
dovodi i odvodi dijete dužna je javiti se odgojitelju. Po dijete ne može dolaziti osoba u
alkoholiziranom stanju ili nekom drugom neprimjerenom fizičkom stanju. Prilikom
ulaska i izlaska iz vrtića obavezno zatvarati vrata vrtića. U vrtić nije dozvoljeno
unošenje hrane. U slučaju povrede djeteta odgojitelj ili zdravstvena voditeljica pruža
pomoć djetetu i prati dijete. U slučaju teže povrede odgojitelj ili zdravstvena voditeljica,
pružaju prvu pomoć, zovu roditelje koji dolaze po dijete i vode ga u zdravstvenu
ustanovu. U slučaju teške povrede zove se hitna pomoć ili se dijete taxijem u pratnji
zdravstvene voditeljice ili odgojitelja vodi u zdravstvenu ustanovu, obavještavaju se
roditelji, a odgojitelj ili zdravstvena voditeljica ostaju sa djetetom do dolaska roditelja.
Bolesno dijete ne smije boraviti u Vrtiću. Nakon završetka liječenja i povratka djeteta u
Vrtić potrebno je dostaviti ispričnicu.
OSTALE NAPOMENE U komunikaciji s osobljem vrtića potrebno je ophoditi se
kulturno i pristojno. Dječja kolica ostavljate na vlastitu odgovornost na za to
predviđenom mjestu. Dječji vrtić ne odgovara za izgubljene stvari, uništene dragocjene
predmete i igračke koje dijete donosi u Vrtić. Potrebno je da roditelji/skrbnici prate i
uvažavaju pisane i usmene informacije te se odazivaju na roditeljske sastanke i
individualne razgovore. Roditelj/skrbnik dužan je redovito podmirivati troškove
korištenja usluga vrtića.
CENTRALNI OBJEKT (Baburičina 11)
Tajništvo: 01/ 6671-356
Fax: 01/ 6673-169
e-mail:vrtic.zaprude@zagreb.hr
dv-zaprudje@zg.t-com.hr

RAVNATELJICA:
Danijela Filković
e-mail:ravnatelj.dvzaprudje@gmail.com
PREDSTAVNIK RODITELJA U UPRAVNOM VIJEĆU:
Davor Babić
e-mail:davor.babic@gmail.com
TAJNICA:
Gordana Brezak
e-mail: tajnica.vrtic.zaprudje@gmail.com
PODRUČNI OBJEKT VANKINA (Vankina 12)
Tel: 01/ 6675-169
PODRUČNI OBJEKT SREDIŠĆE (Ede Murtića 6-8)
Tel: 01/ 6636-916

