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Provedbeni plan otvaranja vrtića
11. svibnja 2020.

Provedbeni plan otvaranja vrtića izrađen je na temelju Uputa HZJZ-a i preporuka MZO-a.
Odgojno-obrazovni rad može se provoditi samo uz uvjete koje je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i prema
preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, pripremljenih za prva dva tjedna od otvaranja dječjih vrtića.
Plan organizacije rada se izrađuje za period od 14 dana, počevši od 11. svibnja 2020.
U dječjem vrtiću se ne odvija redoviti program odgoja i obrazovanja, ondosno organiziran je prijem za djecu čiji
roditelji rade te nemaju mogućnost obavljanja posla od kuće ili zbrinjavanja djeteta na drugi način. Sukladno broju
prijavljene djece koja će polaziti vrtić u periodu 2 tjedna, počevši s ponedjeljkom, 11. svibnja 2020., djeca su
raspoređena u 3 skupine. U svaku skupinu su raspoređena dva odgojitelja koji se ne preklapaju u svojem radnom
vremenu.
Preporučuje se ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom,
malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji
roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.
Preporučuje se roditeljima/skrbnicima da se strogo pridržavaju Uputa HZJZ-a koje se odnose na dovođenje djece u
dječji vrtić:
Ne ulaze u ustanovu, već da dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje dva metra u odnosu na
druge roditelje/skrbnike i djecu; Djelatnik vrtića preuzima djecu, vodi ih u garderobu, pomaže im u presvlačenju i
vodi ih u njihovu odgojnu skupinu.
Prvog dana dolaska djeteta, u ponedjeljak, 11. svibnja 2020., donesu u dječji vrtić obilježeni ruksak s opremom za
dijete te ga predaju odgojitelju. Petkom roditelji odnose korištenu opremu iz vrtića kada odvode dijete i donose
opremu za dijete za naredni tjedan te ista ostaje u vrtiću preko vikenda, kako bi se počela koristiti nakon 48-72 sata,
prema uputama HZJZ. Navedenu opremu potrebno je zasebno zapakirati u najlon vrećice.
Ukoliko dijete koristi dude i bočice iste trebaju biti označene.
Dovode i odvode dijete iz ustanove na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek jedna odrasla
osoba/roditelj/skrbnik ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe;
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U pratnji djeteta treba biti odrasla osoba:
- koja živi u istom kućanstvu s djetetom te upravo ona osoba koja je, u odnosu na druge osobe koje bi mogle
dovoditi i odvoditi dijete, uključena u takav tip dnevnih aktivnosti te je njezina mogućnost zaraze koronavirusom
najmanja;
- koja zbog starije životne dobi (65 i više godina) ili kronične bolesti ne spada u rizičnu skupinu za obolijevanje od
koronavirusa;
Djecu iz svake odgojno-obrazovne skupine dovode i odvode roditelji/skrbnici u dogovoreno vrijeme, s razmakom od
najmanje 10 minuta između 2 djeteta;
Roditelji se ne okupljaju na ulazu u vanjski prostor dječjega vrtića ili pred vratima vrtića

Roditelji/skrbnici:
Ne dovode dijete u dječji vrtić ako ono ima povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i
kratkog daha ili ukoliko je pod rizikom da je moglo biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u
kućanstvu ili u ustanovi) ili je pod sumnjom da bi moglo biti zaraženo koronavirusom. To dijete ostaje kod kuće.
Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.
Mjere tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature
ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku
obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.
Ne odvode djecu iz ustanova niti ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove
ukoliko oni imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili su pod
rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi
koronavirusom ili su u samoizolaciji. Činjenice iz prethodne rečenice, kao i činjenicu da je riječ o djetetu čija su oba
roditelja zaposlena te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, kao i to da je roditelj sasvim upoznat s ovim
uputama, roditelj potvrđuje pisanom Izjavom koju predaje odgojitelju prije uključivanja djeteta u ustanovu. Obrazac
Izjave dostupan je na web stranici vrtića.

Dječji vrtić „Gloria“:
Osigurao je materijalne uvjete (higijenski pribor, sredstva za čišćenje i pranje, sredstva za dezinfekciju, osobna
zaštitna sredstva, dezinfekciju potplata obuće na ulasku u prostor, beskontaktne toplomjere)
Vrši pojačano i učestalije održavanje higijene prostora, didaktičkih materijala, zaštitne radne odjeće djelatnika.
Osigurao je prihvat djece na ulazima dječjeg vrtića prema utvrđenome rasporedu za svaku odgojnu skupinu.
Osigurao je praćenje provedbe rada u dječjem vrtiću (rad, dolazak i odlazak djece, zdravstveno stanje djece i
zaposlenika, postupak u slučaju sumnje na zarazu djelatnika ili djeteta koronavirusom, prehranu, uvjete rada, rad
na daljinu, ažuriranje mrežnih stranica i drugo propisano Uputama HZJZ-a i preporukama MZO.
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Osigurao je provedbu Uputa HZJZ-a i preporuka MZO-a u većem dijelu.

Prostor i program dječjeg vrtića:
Prostor i radni procesi organizirati će se tako da se osigura u što većoj mjeri fizički razmak od 2 m između odraslih
osoba, pojačana osobna higijena i higijena prostora.
Skupine će biti organizirane sa do 9 djece. U svakoj skupini raditi će po 2 odgajatelja bez preklapanja. Prijem nove
djece u skupine biti će moguć nakon 14 dana, odnosno nakon donošenja novih uputa HZJZ.
Djeca će provoditi što je više vremena na otvorenom, po unaprijed zadanom rasporedu kako se djeca različitih
skupina ne bi preklapala u vrijeme boravku na zraku
Kako bi osigurali protok što manjeg broj osoba u vrtić , do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti (predstave, sportske
aktivnosti, strani jezici...)

ZABRANJENO JE:
U dječji vrtić je strogo zabranjen dolazak roditelja i djece sa simptomima bolesti (povišena tjelesna temperatura,
kašalj, grlobolja, proljev, povraćanje i sl.)
U vrtić nije dopušteno donošenje bilo kakvih igračaka.
Kolica, bicikli, auto sjedalice i druge osobne stvari ne smiju se unositi u prostorije vrtića.

Ostale informacije:
Roditelji se strogo trebaju pridržavati određenog vremena dolaska/odlaska.
Dolazak u ustanovu može biti najkasnije do 9:00.
Ukoliko dolazi do promjene u potrebama roditelja za korištenje vrtića molimo slati informacije isključivo na službeni
mail vrtića vrtic.gloria@gmail.com te pritom navesti: ime i prezime djeteta, naziv skupine te vrijeme dolaska /
odlaska
U iščkivanju daljnjeg popuštanja mjera i početka odvijanja redovnog odgojno obrazovnog rada svim našim
korisnicima preporučujemo korištenje materijala i preporuka za rad s djecom na mrežnim stranicama vrtića na
poveznici „Vrtić kod kuće“.
Kako bi se proces rada u novim uvjetima odvijao bez poteškoća, potrebna je suradnja svih dionika te vas molimo za
poštivanje i dosljednost u provođenju odrednica od strane HZJZ. Vrtić će osigurati sve propisano i potrebno za rad u
ovakvim uvjetima i s roditeljima transparentno komunicirati telefonom, mailom i putem Viber grupa.
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