INFORMACIJE ZA
RODITELJE
NOVOUPISANE DJECE

USTROJSTVO RADA VRTIĆA
• Dječji vrtić Rijeka u svom sastavu ima četiri centra predškolskog
odgoja, odnosno 21 podcentar predškolskog odgoja, a svoju
djelatnost ostvaruje i u KBC Rijeka, lokalitetu Kantrida. Na svim se
ovim lokacijama provode različiti programi odgoja i obrazovanja
djece rane i predškolske dobi.
• Centri predškolskog odgoja su:
–
–
–
–

CENTAR MAESTRAL
CENTAR POTOK
CENTAR TURNIĆ
CENTAR ZAMET

• U Dječjem vrtiću Rijeka ostvaruju se redoviti programi njege,
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim
potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.
• Uz redovite programe provode se posebni i specijalizirani programi
kao što su programi za djecu s teškoćama, za djecu pripadnika
nacionalnih manjina, programi predškole, te programi ranog
učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog,
vjerskog i sportskog sadržaja.

KUĆNI RED
• Dječji vrtić Rijeka ima svoj kućni red kojeg su se dužni pridržavati svi
radnici vrtića, roditelji-korisnici usluga i sve druge osobe tijekom
njihova boravka u vanjskom i unutarnjem prostoru Dječjeg vrtića
Rijeka.
• Više pročitajte u Pravilniku o kućnom redu Dječjeg vrtića Rijeka
• Radno vrijeme svih podcentara predškolskog odgoja u redovitom
cjelodnevnom 10-satnom programu rada je od ponedjeljka do petka
6:30-17:00 sati, a u smjenskom programu rada 6:30-17:00 ili
11:30-21:30 sati.

• DOLAZAK u vrtić je od 6:30, a ODLAZAK do 17:00 sati.
• Ulaz u vrtić je zaključan 9:00-14:00 sati zbog sigurnosti djece.
• Kasniji dolazak djeteta u vrtić ili raniji odlazak iz vrtića obavezno se
dogovara s odgajateljem.

PRILAGODBA
• DOLAZAK NOVOUPISANE DJECE je od 9:00 sati.
• S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu virusom COVID-19,
raspored dolaska djece za vrijeme prilagodbe dogovorit će se
telefonskim putem s odgajateljem.
• Prvi boravak djeteta u skupini trajat će 15-ak minuta u terminu koji
se dogovori s odgajateljem. Sljedećih dana dužina boravka
produžavat će se u skladu s djetetovim individualnim potrebama po
dogovoru odgajatelja i roditelja, a sve u skladu s epidemiološkim
preporukama.

• Više o procesu prilagodbe djece na vrtić možete pronaći na
poveznici:

Kako djetetu olakšati prve dane u vrtiću

Važeće epidemiološke preporuke i upute za boravak djece i roditelja u
vrtiću možete pronaći na sljedećoj poveznici:
Upute za roditelje

Molimo roditelje da se pridržavaju epidemioloških preporuka i uputa
stručnih djelatnika zbog očuvanja zdravlja i sigurnosti svih sudionika
odgojno-obrazovnog procesa.

SIGURNOSNE MJERE U VRTIĆU
• Mjere sigurnosti djece u DV Rijeka regulirane su Sigurnosno-zaštitnim i
preventivnim programom „Sigurni i sretni”.
• Dijete iz vrtića dovode i odvode roditelji/skrbnici ili neka druga punoljetna
osoba.
• Podatke o osobama, koje osim roditelja dovode i odvode dijete, ispunjava
roditelj u Izjavi o dovođenju i odvođenju djeteta koju će dobiti od
odgajatelja po polasku djeteta u vrtić.
• Pri dolasku i odlasku iz vrtića roditelj/skrbnik se mora javiti odgajatelju, uz
što kraće zadržavanje u prostoru vrtića.
• Roditelj je dužan pravovremeno obavijestiti odgajatelja o
promjenama osobnih podataka (npr. adresa, brojevi telefona...).

NAPLATA USLUGA
• Mjerila za naplatu, punu mjesečnu cijenu i mjesečno sudjelovanje
roditelja-korisnika usluga u istoj te dokaze potrebne radi utvrđivanja
iznosa sudjelovanja roditelja u plaćanju mjesečne cijene usluga
utvrđuje se Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
Rijeka od roditelja-korisnika usluga.

• Kod polaska djeteta u vrtić roditelj uplaćuje polog/akontaciju u
iznosu punog računa, do 15. rujna i time potvrđuje upis djeteta.
• Dječji vrtić Rijeka roditelju-korisniku usluge ispostavlja račun
najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec koji
je roditelj dužan podmiriti najkasnije u roku od osam dana od dana
primitka.
• Roditelj ima mogućnost privremenog nekorištenja usluga vrtića u
toku jedne pedagoške godine, u trajanju od najmanje jedan do
najviše dva mjeseca, jednokratno. U ovom se razdoblju plaća
naknada u iznosu od 200,00 kuna mjesečno.

• Cijena se može smanjiti u sljedećim slučajevima:
- za slučaj korištenja prava iz socijalne skrbi - Titov trg 3, pri Odjelu
za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke
- za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako
sljedeće dijete za 100
- za dane bolesti djeteta za 20% dnevno,
- za boravak u vrtiću do 3 sata dnevno za 70%.
• Roditelj koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne
samouprave, može od svoje općine ili grada tražiti
sufinanciranje cijene boravka djeteta.

NJEGA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
• Pri pojavi prvih simptoma bolesti dijete ne dolazi u vrtić, o pojavi
bolesti roditelj obavještava odgajatelja.
• Pri povratku u vrtić roditelj je dužan priložiti ispričnicu pedijatra.
• Roditelj je dužan voditi brigu o procijepljenosti djeteta po važećem
kalendaru cijepljena u RH.

• Roditelj je dužan obavijestiti zdravstvenu voditeljicu o svim
zdravstvenim stanjima djeteta (alergije, febrilne konvulzije,
epilepsija…).
• Odjeću i obuću djece važno je prilagoditi vremenskim uvjetima.
• Zbog sprječavanja nastanka ozljeda, obuća za boravak u skupini
treba biti zatvorena i imati gumeni potplat.

• Pri pojavi bolesti ili ozljede djeteta u dječjem vrtiću, odgajatelj
obavještava roditelja koji po pozivu dolazi po dijete.
• Djeca su osigurana u slučaju nastanka ozljede u vrijeme boravka u
vrtiću i kod kuće (radnim danom, vikendom i praznikom).

PREHRANA DJECE
• Dječji vrtić provodi prehranu djece prema važećim prehrambenim
standardima i normativima koji su određeni „Programom
zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u
dječjim vrtićima”.
• Jelovnik se mijenja dva puta godišnje (proljeće/ljeto, jesen/zima) pri
čemu se pridaje važnost izboru sezonskih namirnica.
• Postoje 4 tipa jelovnika koji se tjedno izmjenjuju i dostupni su
roditeljima na oglasnim pločama odgojnih skupina.
• U cjelodnevnom boravku djeci su osigurana dva glavna obroka
(doručak i ručak) i dva međuobroka (voćni obrok i užina).
• Jelovnik se prilagođava za djecu s posebnim potrebama
u prehrani.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
• Odgojno-obrazovni rad u Dječjem vrtiću Rijeka temelji se na
polazištima, vrijednostima, načelima i ciljevima koji su sadržani u
Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
• Osnovni cilj svih programa je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih,
emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te
poticanje komunikacijskih vještina – razvoj cjelokupnog razvoja
djeteta.

• Djeca svoja znanja, iskustva stječu i razvijaju igrom i istraživanjem
poticajnog okruženja, u interakciji s drugom djecom i odraslima.
• Organizacijom poticajnog prostorno-materijalnog okruženja u vrtiću,
bogatog raznovrsnim, dostupnim materijalima, djeci omogućujemo učenje
na njima prirodan način.
• Prostor je organiziran u centre aktivnosti (likovni, obiteljski, građevni…), a
materijali u njima su raznovrsni i primjereni razvojnim kompetencijama i
interesima djece.
• Svaki trenutak življenja djeteta u vrtiću ima jednaku važnost i jednak
odgojno-obrazovni potencijal, odvija se fleksibilno, poštujući slobodu i
autonomiju djeteta.

DNEVNI RITAM
• Relativno stalni ritam, tj. vremenski okvir odvijanja pojedinih
aktivnosti djetetu daje osjećaj sigurnosti. Za svaku odgojnu skupinu
on je drugačiji, fleksibilan i prilagođen potrebama djece.
JUTARNJE
OKUPLJANJE
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UŽINA

ODLAZAK KUĆI

PODRŠKA RODITELJSTVU
• Prilagodbu, rast i razvoj Vašeg djeteta kontinuirano tijekom cijele
pedagoške godine prati stručno osoblje vrtića: odgajatelji i članovi
stručnog tima (pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator,
zdravstvena voditeljica).
• Roditelji se za savjetovanje i pomoć u odgoju djeteta mogu obratiti
stručnom timu Centra predškolskog odgoja u čijem se sastavu nalazi
vrtić koji dijete pohađa.

Redovito pratite internetske stranice Dječjeg vrtića
Rijeka na kojima možete pronaći sve važne
informacije i savjete. https://www.rivrtici.hr/
Pozivamo Vas da se uključite u Facebook grupu
Vrtić kod kuće.

Svim roditeljima i djeci želimo
dobrodošlicu i ugodan boravak u
našem vrtiću! Veselimo se Vašem
dolasku!

