
 
 
 
 
            
                     

                        RASPORED ULAZAKA U VRTIĆ  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dragi roditelji,  

u skladu s preporukama HZJZ roditeljima je omogućen ulazak u vrtić. 

I dalje ćemo zadržati četiri ulaza. Roditelj dovodi dijete do garderobe 

pred prostorijom u kojoj dijete boravi. 

Molimo roditelje da održavaju razmak od najmanje 1,5m u odnosu 

na druge osobe, da dezinficiraju ruke na ulazu, izbjegavaju 

zadržavanje i grupiranje u vrtiću. 

U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba. 

Preporuča se da roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta u ustanovi 

nosi masku kad god je to moguće 

Po djecu koja u vrtiću borave do 12.30 roditelji ulaze na glavni ulaz 

te dolaze do garderobe djeteta, po ostalu djecu roditelji ulaze na isti 

ulaz kao i kod dolaska te dolaze do garderobe djeteta. 
 

GLAVNI ULAZ 

OD 6.30 DO 7.30 H 

JASLIČKE SKUPINE: 

 

o LEPTIRIĆI – bor.br.9 

o CVJETIĆI – bor.br 10 

o ZVJEZDICE – bor.br.11 

o BALONČIĆI (djeca 

koja od svibnja idu u 

vrtić) – bor. br. 12 

 

GLAVNI ULAZ 

OD 7.30 DO 8.15 H 

VRTIĆKE SKUPINE: 

 

o PČELICE – bor.br. 3 

o PATKICA – bor.br. 3 

o POTOČIĆ- bor.br. 4 

o SMJEHULJCI- bor.br.4 

o DV RADOST 

(POPODNEVNA 

SKUPINA) – bor.br.4 

 

ULAZ 2 

(bočna vrata od strane 

parkinga za osoblje vrtića) 

OD 7.00 DO 8.15 H 

SKUPINE: 

o MEDVJEDIĆI – bor.br. 6 

o RIBICE – bor.br. 6 

o CIPELIĆI- bor.br.5 

o DV RADOST –bor.br.5 

(JUTARNJE   SKUPINE) 

ULAZ 3 

(iza kotlovnice lijevo, 

stepenicama idete na kat) 

OD 7.00 DO 8.15 H 

SKUPINE: 

o JEŽIĆI – bor.br 13 

o ISKRICE – bor.br 14 

o BALONČIĆI (djeca koja 
kreću u vrtić od 1. 6. ) 

- bor. br. 12 
o PREDŠKOLA (ulaze od 

7.30 h) – bor.br 15 

ULAZ 4 

(iza kotlovnice, ulaz u 

prizemlju) 

OD 7.00 DO 8.15 H 

SKUPINE: 

o ŽABICE – bor.br 8 

o DUPINI – bor.br 7 

o KOCKICE- bor.br.7 



Rad u vrtićima u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje Uputa HZJZ-a smatra se jednako sigurnim za djecu i 

zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće te se omogućuje uključivanje sve djece u vrtiće.  

o Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi. 

o Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m u odnosu na sve 

druge osobe, dezinficira ruke na ulazu, te izbjegava zadržavanje i grupiranje u vrtiću/ustanovi. 

o Preporuča se da roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta u ustanovi nosi masku kada god je moguće  

o Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u vrtić i donijeti je u 

pisanom obliku s potpisom. U slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u vrtić, već se javljaju 

telefonom ravnatelju vrtića i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju 

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

o Ukoliko dijete ne dođe u vrtić jedan i više dana roditelj ima obvezu prijaviti odsustvo djeteta u navedenim danima 

telefonski (020/681-515; 020/681-877) ili e-mailom (dvmetkovic@gmail.com).  

o Ukoliko je dijete bilo odsutno obavezna je dostava zdravstvene potvrda nadležnog pedijatra. U vrtić ne može ući 

niti jedno dijete čiji roditelj nije dostavio liječničku potvrdu nakon izostanka djeteta.  

o Ukoliko je nakon povratka djeteta iz vrtića došlo do nagle promjene zdravstvenog statusa, molimo javiti se 

ravnateljici dječjeg vrtića. 

 

Veselimo se Vašem dolasku! 

mailto:dvmetkovic@gmail.com

