
DJEČJI VRTIĆ VJEVERICA 

ZAGREB, Ksaverska cesta 14 

KLASA:601-02/17-08/01 

URBROJ:251-639-04-17-6 

Zagreb, 30.01.2017. godine 

 

Na temelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Vjeverica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vjeverica, na 

24.sjednici održanoj dana  30.01.2017., donosi, 

KUĆNI RED 

DJEČJEG VRTIĆA VJEVERICA 

 

Članak 1. 

Dijete u vrtiću/jaslicama može boraviti do 10 sati  dnevno, sukladno radnom vremenu Vrtića. 

 

Članak 2. 

Radno vrijeme vrtića: 

Centralni objekt, Ksaverska cesta 14 6:30 – 19:30 

Područni objekt, Gračani 9a   6:30 – 19:30 

Područni objekt, Milana Šufflaya 4  6:45 – 19:00 

Područni objekt, Šalata 13   7:00 – 19:00 

 

Jutarnji  i popodnevni rad u zajedničkoj skupini (dežurstvo): 

 Jutarnje dežurstvo Rad s djecom Popodnevno dežurstvo 

Centralni objekt 

 Ksaverska cesta 14  

6:30 – 7:30 JASLICE 

7:00 – 7:45 VRTIĆ 

07:30-16:30 JASLICE 

07:45-17:00 VRTIĆ 

16:30 -17:00  JASLICE 

17:00 -17:30  VRTIĆ 

Područni objekt 

 Gračani 9a  

6:30 – 7:30 07:30-16:30 JASLICE 

07:30-16:30 VRTIĆ 

16:30 – 17:00  JASLICE 

16:30 - 17:00  VRTIĆ 

Područni objekt Milana 

Šufflaya 4 

6:45 – 7:30 07:30-16:30 JASLICE 

07:30-17:00 VRTIĆ 

17:00 – 17:30 

Područni objekt Šalata 13 7:00 – 8:00 08:00 – 17:00 

08:00 - 17:15 
/ 

Vrtić zadržava pravo na posebnu organizaciju rada za vrijeme smanjenog broja djece u vrtiću (npr. 

tijekom božićnih i uskrsnih blagdana, tijekom lipnja, srpnja i kolovoza) vodeći pritom računa o 

potrebama korisnika usluga. 

Zbog odgojno-obrazovnog rada koji odgajatelji provode s djecom, preporučamo dovođenje djeteta u 

vrtić do 9:00 sati, iako kao roditelj imate pravo dovesti dijete u vrijeme kada Vama to odgovara.  

Ako dolazite kasnije zbog opravdanih razloga, bilo bi dobro da dijete doručkuje kod kuće. 

Molimo Vas da sa odgajateljima pred vratima odgojne skupine djeteta ili putem telefona razmjenjujete 

samo najnužnije informacije. 

 Za opširnije informacije predviđeno je vrijeme za individualne razgovore. 

Roditelji su obvezni poštivati radno vrijeme vrtića. 

Članak 3. 

Dovoditi, a isključivo odvoditi dijete iz vrtića/jaslica mogu samo osobe koje je roditelj/skrbnik djeteta 

ovlastio na propisan način.  

Osoba mlađa od 18 godina ne može odvoditi dijete iz vrtića. 

U slučaju izostanka djeteta iz vrtića (bolest, putovanje i sl.), obavijestite odgojitelja o razlozima i 

vremenu izostanka.  

Roditelji/ skrbnici trebaju djetetu osigurati višeslojnu odjeću koja mu je ugodna za igru, lako se skida i 

oblači, kao i primjerenu i stabilnu obuću te druga zaštitna sredstva za boravak djece na zraku, kao i 

rezervnu odjeću. 

Članak 4. 

Prilikom svakog dovođenja i odvođenja djeteta u/iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik ili ovlaštena osoba 

obvezna je osobno  javiti se odgojitelju.  

Predajom djeteta roditelju/skrbniku ili ovlaštenoj osobi,  prestaje odgovornost odgojitelja. 

Šifru za otključavanje ulaznih vrata čuvajte isključivo za sebe i osobe koje su ovlaštene za podizanje 

djeteta.  



Pri ulasku i izlasku iz vrtića iza sebe obavezno zatvarajte vrata. 

 

Članak 5.  

O svakoj promjeni u obitelji, promjeni adrese prebivališta i/ili broja telefona/mobitela  roditelj/skrbnik  

obavezan  je o tome izvijestiti odgojitelja svoga djeteta (po potrebi i stručnog suradnika ili ravnatelja).  

 

Članak 6. 

Radi sigurnosti djece u vrtiću, važno je voditi računa da dijete u vrtić ne donosi opasne predmete 

(bombone, žvakaće gume, sitne igračke, lijekove i sl.) i neprimjerene predmete (novac, mobitel i sl.) 

Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak i/ili oštećenja osobnih stvari (igračke, odjeća, zdravstvena 

pomagala i sl.). 

Zabranjeno je pušenje u svim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića, unošenje oružja i ostalih opasnih 

predmeta, dovoditi kućne ljubimce u prostore gdje borave djeca (osim kao dio projekta) i kretanje  

prostorima označenim za osoblje vrtića. 

Dječja kolica moguće je, na vlastitu odgovornost , ostavljati u predprostoru prije ulaska u objekt.  

 

Članak 7. 

Radi zaštite sve djece u vrtiću/jaslicama roditelj/skrbnik  obvezan je obavijestiti Vrtić o promjeni 

zdravstvenog statusa djeteta i ne dovoditi ga u vrtić/jaslice s povišenom temperaturom, ušima i svrabom, 

parazitima u stolici ili zbog bilo kojeg drugog zdravstvenog stanja koje narušava siguran boravak djeteta 

i druge djece u skupini.  

Po povratku  u vrtić/jaslice potrebno  je donijeti liječničku ispričnicu. 

 

Članak 8. 

Ukoliko dijete ima kroničnu bolest, roditelj/skrbnik  obvezan je donijeti pisanu uputu liječnika o imenu 

lijeka, dozi, vremenu i načinu davanja lijeka i o tome obavijestiti odgojitelje svoga djeteta i zdravstvenog 

voditelja Vrtića. 

Članak 9. 

U slučaju izostanka djeteta iz vrtića/jaslica /60 dana i više/ potrebno je ponovno donijeti liječničku 

potvrdu da dijete može polaziti vrtić/jaslice, osim izostanka djeteta tijekom srpnja i kolovoza. 

 

Članak 10. 

Boravak na otvorenom je svakodnevan i obvezan zbog očuvanja zdravlja djece te  

dijete u vrtiću/jaslicama treba boraviti u udobnoj, čistoj i primjerenoj odjeći i obući za igru u unutarnjem 

i vanjskom prostoru vrtića koju osigurava roditelj. 

 

Članak 11. 

Osoba koja dovodi-odvodi dijete u-iz Vrtića u sobe dnevnog boravka djece može ulaziti samo u 

prikladnoj obući (papuče ili korištenje nazuvaka). 

 

Članak 12.  

Potrebno je pridržavati se preporuka i uputstva o nepotrebnom zadržavanju  u unutarnjim i vanjskim 

prostorima, kako se ne bi ometao siguran boravak sve djece u vrtiću/jaslicama i kako bi se osigurao 

nesmetani nadzor kretanja raznih osoba po Vrtiću. 

Prilikom odvođenja djeteta iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik  dužan je u svakom trenutku imati nadzor 

nad djetetom i kod izlaska iz prostora Vrtića držati ga za ruku. 

 

Članak 13. 

Prehrana djece usklađena je s važećim normativima i kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo. 

Sezonski dnevni jelovnici su nastali tijekom realizacije projekta ""Pravilna prehrana u dječjim 

vrtićima Grada Zagreba"" u organizaciji Grada Zagreba, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i 

Prehrambeno biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te se primjenjuju od 01.01.2017. godine. 

Obroci su organizirani prema rasporedu kako slijedi: 

 doručak od 8:15 do 9:00 sati 

 međuobrok u 10.00 sati 

 ručak od 11:15 do 13:00 sati (različito po dobnim skupinama) 

 užina u 15:00 sati 

Kako bi jelovnik bio prilagođen djeci sa posebnim prehrambenim potrebama, molimo Vas da priložite 

liječničku potvrdu, ukoliko posebne prehrambene potrebe proizlaze iz zdravstvenih razloga, izjavu 

roditelja, ukoliko posebne prehrambene potrebe proizlaze iz vjerskih uvjerenja. 



 

Molimo da u Vrtić ne donosite slatkiše, torte i kolače, zbog nemogućnosti kontrole higijenske 

ispravnosti. 

 Za proslave rođendana u vrtiću preporučamo: svježe i suho voće (s odgovarajućom deklaracijom) te 

negazirane sokove (s odgovarajućom deklaracijom). 

Prilikom slavlja, obilježavanja važnih datuma i svečanosti koje roditelj/skrbnik  unaprijed dogovara s 

odgojiteljem djeteta, potrebno je poštivati pravilo Vrtića.  

U Vrtić  se ne mogu unositi prehrambeni proizvodi, zbog pokvarljivosti, nemogućnosti kontrole 

njihovog skladištenja i higijenske ispravnosti. 

 

Članak 14. 

U komunikaciji s osobljem Vrtića potrebno je  ophoditi se kulturno i pristojno s uvažavanjem i 

poštovanjem. 

 

Članak 15. 

Sve osobe koje rade, borave i ulaze u Vrtić dužne su poštivati privatno vlasništvo i korisnika i radnika 

Vrtića. 

Članak 16. 

Potrebno je da roditelj/skrbnik  prati i uvažava pisane i usmene informacije o boravku djeteta/ce u 

jaslicama i vrtiću te se odazivaju na roditeljske sastanke, druženja i individualne razgovore koje, prema 

potrebi, i sami mogu inicirati (u dogovoru s odgojiteljima), u skladu s programom. 

 

Članak 17. 

Roditelj/skrbnik  dužan je pravovremeno informirati Vrtić o uključivanju i potrebama za različitim 

programima, kako bi mogli osigurati kvalitetan odgojno-obrazovni rad i sigurne uvjete /ankete za rad 

tijekom ljetnih i zimskih mjeseci, zdravstveno-rekreativni programi, višednevni programi: ljetovanje 

zimovanje, Grad mladih, blagdani, praznici../. 

 

Članak 18. 

U unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića nije dozvoljeno: pušenje, dolazak u  alkoholiziranom stanju, 

kretanje na koturaljkama u unutarnjem prostoru,  uvođenje životinja, te  vršiti prodaju i/ili promidžbu 

roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja djeteta/ce te dijeljenje pozivnica za dječje 

rođendane i druge privatne aktivnosti. 

 

Članak 19. 

Roditelj/skrbnik  dužan je redovito podmirivati troškove korištenih usluga Vrtića. 

 

Članak 20. 

 

Svi zaposlenici, a posebno odgojitelji odgovorni su za sigurnost i obvezni su humano se odnositi prema 

svakom djetetu i štititi njegova prava, obvezni su reagirati na svako neprihvatljivo ponašanje prema 

djetetu i djelovati sukladno Protokolima. 

 

Ovaj Kućni red Vrtića objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vjeverica, a stupa na snagu 

osmog dana od dana objave. 

 

PREDSJEDNIK       RAVNATELJICA 

UPRAVNOG VIJEĆA 

 

_______________________________    ______________________________ 

Krešimir Kompesak       Marija Zglavnik 

 

 

Ovaj kućni red objavljen je na oglasnoj ploči 10.04.2017. godine te je stupio na snagu dana 17.04.2017. 

godine.  

 


