
KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA IZVOR 

SAMOBOR 

 

 Vrata na svim objektima zaključana su iz sigurnosnih razloga od 

09:00 do 14:00.sati 

 Dijete dovodi samo ovlaštena punoljetna osoba: 

o Nije dopušteno dovođenje i odvođenje djeteta pod 

utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.  

o Dužnost je javiti se i osobno predati dijete odgojitelju 

prilikom dovođenja ili odvođenja djeteta iz vrtića.  

o Osoba koja razgovara na mobitel ne može predati ili 

odvesti djete iz odgojne skupine.  

o Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta  dozvoljeno je 

kratko zadržavanje u unutarnjim i vanjskim prostorima 

vrtića.  

o Odgovornost Vrtića počinje u trenutku kad odgojitelj 

preuzme dijete , a prestaje  u trenutku predaje djeteta 

roditelju. Isto vrijedi i za kraće programe.  

o Sprave u parku namjenjene su isključivo djeci.  

 Obavezno zatvaranje vrata pri ulasku i izlasku iz objekta ili 

dvorišta vrtića.  

o U vrtić  mogu dolaziti samo zdrava djeca.  

o O razlogu izostanka djeteta potrebno je obavijestiti 

odgojitelje djeteta.  

o Nakon ozdravljenja djeteta donijeti potvrdu od nadležnog 

pedijatra  i predati odgojitelju. 



o U vrtić je dopušteno donositi samo lijekove djece 

kroničnih bolesnika uz potvrdu nadležnog  lječnika.  

o Nezaposlenim osobama je dozvoljen ulazak u prostorije 

gdje borave djeca samo uz nazočnost zaposlene osobe.  

o Vrtić ne odgovara za kolica, bicikle, nehotično uništena 

zdravstvena pomagala, odjeću, obuću  ili izgubljene 

osobne predmete.  

 Čuvajte opremu i inventar vrtića.  

 Poštujte privatno vlasništvo svih korisnika i zaposlenika vrtića.  

 Potrebno je osigurati  adekvatnu odjeću i obuću koja mora biti 

adekvatno obilježena. 

 Zabranjeno je djecu dizati na ormariće, jer na taj način 

pokazujete neprikladan model ponašanja koji djeca pokušavaju 

imitirati bez prisutnosti roditelja  

 Za opširnije informacije o boravku ili razvoju djeteta  obratiti se 

odgojiteljima ili stručno razvojnoj službi u predviđeno vrijeme. 

 Nije dozvoljeno uvođenje kućnih ljubimaca u unutrašnji i vanjski 

prostor vrtića.  

 

Kućni red Vrtića podliježe dopunama i izmjenama prema potrebama 

djece i korisnika, te mjerama sigurnosti, novim zakonskim odredbama 

ili nalogu Osnivača.  


