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Informacije za roditelje  
o provedbi ponovnog otvaranja vrtića u trećoj fazi relaksacije mjera sprječavanja širenja 
virus COVID-19  
OD 11. 5. 2020. DO 22. 5. 2020. godine 
 

Poštovani roditelji, 

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, koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 29. 4. 2020. godine,  

Dječji vrtić Trešnjevka, Zagreb, organizira prihvat djece na lokacijama Badalićeva 24 i 

Trakošćanska 45. 

Upute HZJZ objavljene su na mrežnoj stranici www.vrtic-tresnjevka.zagreb.hr. 

Smatramo vas dužnima upoznati se sa ovim dokumentom kako biste razumjeli model 

organizacije rada vrtića u posebnim uvjetima. 

Zahvaljujemo vam se na razumijevanju i suradnji. Dajemo sve od sebe da pomirimo 

vaše potrebe, naše ograničene mogućnosti zbog javnozdravstvenih rizika koji nam ne             

omogućavaju do kraja organizirati model rada kakav su vaša djeca upoznala u našoj 

ustanovi. Vjerujemo da su se vaša djeca zaželjela vrtića, ali bez vaše pripreme i 

razgovora o tome da vrtić sada nije kakav je bio jer moramo čuvati zdravlje, djeci će 

biti puno teže prihvatiti nove uvjete.  

Donosimo važne napomene i informacije kako biste se lakše snašli u novim 

okolnostima. 

1. Dovođenje i odvođenje djece u Vrtić organizira se u vrijeme dogovoreno sa odgajateljima 

unaprijed i na unaprijed dogovorenom mjestu u prostoru dvorišta vrtića, kako bi se izbjegao 

ulazak roditelja u zgradu vrtića. Za ulazak i odvođenje djece otvorit će se svi nužni izlazi gdje 

je to moguće.  

Kod dolaska u vrtić u ponedjeljak, 11.5. 2020. roditelj odgojitelju mora predati potpisanu 

izjavu, a može ih odgojitelj evidentirati jer su već ranije poslane mailom ili ubačene u 

poštanski sandučić. Obrazac Izjave objavljen je na www.vrtic-tresnjevka.zagreb.hr. 

Dijete dovodi samo jedna odrasla osoba i kod čekanja na primopredaju djeteta poštuje 

razmak od 2 m  od drugog roditelja s djetetom. 

Prema broju prijavljene djece koja su najavljena da će od 11.5.2020. činiti stalni sastav grupe , 

određene su grupe, prostorije i odgajatelji. Nismo u mogućnosti primati novu djecu tijekom 
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dvotjednog turnusa jer bi otvaranjem te mogućnosti svim roditeljima u vrtiću bilo nemoguće 

održati stalni i poznati sastav grupe, koja može uključivati do 9 djece, a to je nužno i važno 

radi ograničenja kontakata svih u grupi.  

 

2.Raspored korištenja ulaza u objekte: 

Skupine u objektu Badalićeva za ulaz koriste: a) glavni ulaz u zgradu vrtića, b) protupožarni 

ulaz na južnoj strani i c) ulaze u jasličke grupe preko terasa/dvorišta. 

a) Glavni ulaz koristi uprava vrtića te grupe smještene na 2. katu (Pčelice, Sovice, 

Zvjezdice, Trešnje). Primopredaja djece se vrši na način da grupni odgojitelj kod ulaznih 

vrata preuzima djecu pojedine grupe, u unaprijed dogovoreno vrijeme, a jedan roditelj u 

pratnji predaje dijete, vodeći računa o razmaku od dva metra u odnosu na drugu djecu i 

roditelje. 

b) Protupožarni ulaz/izlaz na južnoj strani koriste grupe smještene na 1. katu (Patkice, 

Sunca, Pingvini, Bubamare, Ježići). Roditelj s djetetom na  dijelu dvorišta u blizini 

požarnih stepenica čeka, vodeći računa o propisanom razmaku od 2 metra, grupnu 

odgojiteljicu za primopredaju djeteta u dogovoreno vrijeme. 

c) Ulaze od strane grupnih terasa/dvorišta jasličkih grupa koriste grupe  Gusjenice s 

istočne strane dvorišta, te   grupe Medvjedići i Baloni sa zapadne strane dvorišta. 

Skupine u objektu Trakošćanska za ulaz koriste: a) glavnu ulaz u objekt, b) pomoćni ulaz    

kod gospodarskog dijela - sjeverno dvorište i c) pomoćni ulaz – južno dvorište. 

a) Glavni ulaz u zgradu koriste grupe Pužići i Lavići (12 djece) 

b) Pomoćni ulaz kod gospodarskog dijela - sjeverno dvorište – koriste grupe Cvjetići, 

Zečići i Loptice (12 djece) 

c) Pomoćni ulaz – južno dvorište – koristi grupa Zvončići, Suncokreti i Ribice (19 djece) 

 

3. Vrijeme dolaska i odlaska djece 

Pokazalo se da nije moguće organizirati jedinstveno vrijeme dovođenja i odvođenja djece u    

skladu s potrebama zaposlenih roditelja po skupinama. Zato su odgojitelji prema iskazima 

roditelja zabilježili planirano vrijeme dolaska za svako dijete, te će se u skladu sa smještajem 

grupe kod preuzimanja ili ispraćanja djece i istovremene skrbi za ostalu prisutnu djecu 

obraćati zaduženim osobama za tu svrhu. Zbog ovog elementa organizacije važno je da roditelj 

poštuje točno dogovoreno vrijeme dolaska. 
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4. Rezervna oprema djeteta 

Obilježen ruksak/vrećicu s potrebnom opremom djeteta, dostatnom za cijeli slijedeći  tjedan  

roditelj donosi petkom i ostavlja ga do ponedjeljka i dalje u vrtiću. Iznimno, za ponedjeljak 

11.5. roditelji kod kuće trebaju pripremiti  ruksak i ne otvarati ga kako bi preko vikenda 

zatvoren odstajao 48-72 sata. Ruksak u ponedjeljak trebaju predati odgajatelju. 

 

5. Kontakti roditelja i odgajatelja 

Kod dovođenja i odvođenja djeteta ne ostvaruje se socijalni kontakt na razmaku manjem od  

2 m, primopredaja se obavlja kratko, a roditelj s odgajateljem može u dogovoreno vrijeme  

obaviti razgovor telefonom. 

6. Tijekom naredna dva tjedna nije potrebno u vrtić donositi jastučnicu i pidžamu. Papuče 

donesite ako ih dijete nema u vrtiću ili procjenjujete da ih je dijete preraslo. Papuče trebaju 

biti označeno imenom i prezimenom djeteta.  

7.Nije dopušteno donošenje bilo kakvih igračaka od kuće.  

8. Ako dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu ili respiratorne simptome poput kašlja i 

kratkog daha, roditelj  ne dovodi dijete u vrtić.  

9. Svaki dan prije dolaska djeteta u vrtić roditelj je obvezan djetetu izmjeriti tjelesnu 

temperaturu. U slučaju da tijekom boravka u vrtiću dijete razvije simptome, odgojiteljice će 

vas odmah obavijestiti i u najkraćem roku trebate doći po dijete. 

10. Kako dijete pripremiti za povratak u vrtić? 

Upoznati dijete sa svime onim što će biti drugačije od onoga što je naviklo kada dođe u 

vrtić. Pripremiti ga da vi nećete s njime ulaziti u zgradu vrtića već će ga odgojiteljica 

primiti na ulaznim vratima i odvesti u sobu u kojoj će boraviti s drugom djecom. Neka 

djeca će promijeniti prostor, a poneki i odgojiteljicu. Poučiti ih na potrebu držanja 

fizičkog razmaka zbog zaštite od zaraze, potrebe čestog i temeljitog pranja ruku, kašljanja 

i kihanja u lakat, umjesto u ruku kako je ranije učilo (to sve će učiti i u svojoj grupi). Neki 

odrasli u vrtiću će nositi masku i rukavice. Dijete sada nema mogućnost ponijeti igračku 

od kuće, a u sobama za igru neće biti nekih materijala kojima se do sada igralo (plastelin, 

glina, kinetički pijesak), ali će ga sigurno dočekati neki drugi materijali i zanimljive 

aktivnosti koje će odgojitelji za djecu pripremiti. Djeca će boraviti mnogo na dvorištu 

vrtića, kada god je lijepo vrijeme, ali i tada će imati svoj dio dvorišta gdje će boraviti sa 

djecom iz svoje grupe i neće se družiti sa djecom iz drugih skupina.  
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Nakon dugog perioda boravka kod kuće, roditelji trebaju biti spremni da će nekoj djeci 

biti potrebna podrška u ponovnoj adaptaciji na vrtić, naročito mlađoj djeci i djeci koja i 

inače nisu bila redovita u vrtiću. U ovim uvjetima ne možemo osigurati mogućnost da 

dijete ima tzv. „prijelazni objekt“, neki dragi predmet za koji je vezano i podsjeća ga na 

dom, ali za najmlađu djecu u jaslicama je moguće ponijeti „tješilice“ koje se mogu prati, 

poput djetetove dude, bočice, krpice koju treba svaki dan oprati. 

 

Poštovani roditelji, u ovim posebnim uvjetima, zajedničkom brigom i odgovornošću u 

provedbi svih zaštitnih mjera te međusobnom podrškom i razumijevanjem, pridonosimo 

da cijelu situaciju svi, a u prvom redu djeca, prođemo na što sigurniji i bezbolniji način. 

 

Ove preporuke pripremio je Stručni tim vrtića i ravnateljica. 

 

Sretno i zdravo svima! 

 

       Ravnateljica: 

                                                                Lidija Redžepović 


