Na temelju članka 43. i 63. Statuta Dječjeg vrtića „Leptir“, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića „Leptir“ na sjednici održanoj dana 2.7.2020. godine donosi:

KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA „LEPTIR“
Članak 1.
Radno vrijeme Vrtića sukladno je potrebama korisnika, a u pravilu od 5 sati ujutro do 18 sati
popodne i duže, ako bude postojala potreba korisnika. Potrebe korisnika će se tijekom
pedagoške godine kontinuirano pratiti i po potrebi će se radno vrijeme radnika i Vrtića
mijenjati.
Članak 2.
DOLAZAK, BORAVAK I ODLAZAK DJETETA IZ VRTIĆA















Dijete u vrtiću/jaslicama može boraviti do 10 sati dnevno, sukladno radnom vremenu
Vrtića i potpisanom ugovoru.
Djetetov dolazak u vrtić treba biti do 9 sati, kasniji dolazak djeteta roditelj/skrbnik dužan
je najaviti matičnom odgojitelju dan prije.
Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta roditelj/skrbnik/udomitelj ili opunomoćena
punoljetna osoba je obavezna javiti se odgojitelju.
Roditelj/skrbnik/udomitelj u slučajevima osobne spriječenosti može pismenim putem
ovlastiti osobe koje će dovoditi ili odvoditi dijete iz vrtića.
To mogu biti najviše tri punoljetne osobe, a pismenu prijavu se prethodno predaje
odgojitelju djeteta.
Roditelj/skrbnik/udomitelj kod preuzimanja djeteta (objekt / igralište) obavezan je ne
zadržavati se duže od potrebnog vremena radi sigurnosti nadzora ulaska i izlaska
roditelja i djece.
Boravak građana s djecom na igralištu vrtića/jaslica kroz radni tjedan dozvoljen je iza
16 sati.
Radi sigurnosti djece pri ulasku i izlasku iz zgrade vrtića potrebno je uvijek zatvarati
vrata.
Odgojitelj ne smije predati dijete osobi koja je pod utjecajem alkohola ili nekog drugog
sredstva koje smanjuje sposobnost
potrebnog rasuđivanja.
Dječja kolica moguće je, na vlastitu odgovornost, ostavljati ispred Vrtića na označenom
mjestu za kolica.
Djeci nije dozvoljeno donošenje mobilnih uređaja u Vrtić.
Djeci nije dozvoljeno donošenje opasnih predmeta u Vrtić.

Članak 3.
ZDRAVLJE DJETETA














U Vrtić treba dovoditi zdravo dijete.
Nakon preboljele bolesti, obavezno donijeti liječničku ispričnicu.
Potrebno je obavijestiti odgojitelja ili zdravstvenog voditelja o oboljenju djeteta od
zarazne bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja djeteta.
Nije dopušteno donositi lijekove bilo koje vrste, osim u slučaju kroničnih bolesti djeteta,
uz liječničku potvrdu s prikladnom
uputom o načinu korištenja.
Kod ozljeda i naglog obolijevanja u Vrtiću se pruža prva pomoć, odmah obavještava
roditelj i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć, dijete se upućuje
liječniku ili poziva Hitna pomoć.
Novoupisana djeca u vrtić mogu krenuti jedino uz liječničku potvrdu.
Nakon dužeg izostanka djeteta iz Vrtića zbog bolesti (60 dana i više) potrebno je ponovo
donijeti liječničku potvrdu da dijete može polaziti
Vrtić.
Boravak djece na zraku obavezan je i svakodnevan zbog očuvanja zdravlja djece, osim
u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Djecu treba odijevati praktično i u skladu s vremenskim prilikama (višeslojno, pokrivala
za glavu….).
Dijete u jaslicama/vrtiću treba boraviti u udobnoj i prikladnoj odjeći i obući za igru.
Članak 4.
PREHRANA DJETETA






Ukoliko dijete ima potrebu za doručkom u vrtiću, roditelj/skrbnik/udomitelj, treba
poštivati vrijeme dolaska (najkasnije do 8,45 sati).
Nije dozvoljeno unošenje hrane u Vrtić.
Rođendanske proslave djeteta u skupini unaprijed se dogovaraju s odgojiteljem, a u
okviru kućnog reda.
Zbog zdravstveno higijenskih razloga te u cilju razvijanja zdravih navika u prehrani nije
dozvoljeno donošenje torti, kolača, slatkiša i sl.
Članak 5.
PRAVA RODITELJA




Roditelj/skrbnik/udomitelj ima pravo biti informiran o organizaciji rada i programima
u Vrtiću.
Roditelj/skrbnik/udomitelj ima pravo pratiti razvoj i napredovanje svog djeteta u
suradnji s odgojiteljima i članovima stručnog tima.




Roditelj/skrbnik/udomitelj ima pravo tražiti pomoć stručnog tima.
Roditelj/skrbnik/udomitelj ima pravo u dogovoru s odgojiteljima boraviti u Vrtiću u
skladu s potrebama i dobrobitima djeteta.
Članak 6.
OBVEZE RODITELJA/SKRBNIKA/UDOMITELJA












Roditelj/skrbnik/udomitelj ima obvezu poštivati potpisani ugovor s Vrtićem te se
pridržavati zajedničkih dogovora i pravila.
Roditelj/skrbnik/udomitelj ima obvezu odazivati se na suradnju s odgojiteljima i
stručnim timom, u obliku individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka, praćenjem
kutića za roditelje i ostalih obavijesti.
Roditelj/skrbnik/udomitelj ima obvezu odgojiteljima odgojne skupine svoga djeteta,
dostaviti važeći broj fiksnog i mobilnog telefona kao i informirati ih o promjeni adrese
prebivališta.
Roditelj/skrbnik/udomitelj ima obvezu pismeno se izjasniti u vezi uključivanja djeteta
u izlaske iz vrtića s organiziranim prijevozom (posjete kazalištu, zdravstveno – odgojni
programi i sl.).
Roditelj/skrbnik/udomitelj ima obvezu pratiti, tražiti i davati informacije o napretku i
ponašanju djeteta.
Roditelj/skrbnik/udomitelj ima obvezu kulturno se ponašati i pristojno se ophoditi
prema odgojiteljima i svim radnicima Vrtića, te uvažavati njihovu stručnost.
Roditelj/skrbnik/udomitelj može razmijeniti samo najnužnije informacije pred vratima
odgojne skupine djeteta ili putem telefona, a za opširnije informacije obratiti se u
vrijeme predviđeno za individualne razgovore.
Članak 7.
OPĆA PRAVILA









Nije dozvoljeno vršiti prodaju i/ili promidžbu roba i usluga u unutarnjem ili vanjskom
prostoru Vrtića.
Pušenje je zabranjeno u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića.
Ulaženje i parkiranje u dvorištu vrtića dozvoljeno je radnicima Vrtića.
U vrtić je zabranjeno unositi oružje.
Nije dozvoljeno fotografiranje djece, osim u svrhu dokumentiranja odgojno obrazovnog
procesa (stručni suradnici vrtića uz pisanu suglasnost roditelja)
Potrebno je čuvati opremu i inventar Vrtića.
Sve osobe koje rade, borave i ulaze u Vrtić dužne su poštivati privatno vlasništvo svih
korisnika i radnika Vrtića.

Članak 8.
Ovaj Kućni red Vrtića objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića, a stupa na
snagu osam dana od dana objave.
Članak 9.
Kućni red Vrtića podliježe izmjenama i dopunama prema potrebama djece i korisnika,
te mjerama sigurnosti, novim zakonskim odredbama ili nalogu Osnivača.
Članak 10.
Sve osobe koje koriste usluge Vrtića „Leptir“ imaju obvezu poštivanja Kućnog reda.

Ovaj Kućni red objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića dana 6.7.2020. te je stupio na snagu
dana 14.7.2020. godine.

RAVNATELJICA
Vedrana Horvat, mag.rehab.educ.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
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