Na temelju članka 45. točka 1. Statuta DV Smilje, Upravno vijeće DV Smilje na ______ sjednici
održanoj dana _______ godine donosi

KUĆNI RED DV SMILJE
 Dužni ste pridržavati se vremena trajanja programa u koji ste upisali dijete.
 Dijete dovedite u Vrtić do 9.00 h radi nesmetanog odvijanja odgojno obrazovnog rada u skupini
(zbog sigurnosti djece vanjska vrata se zaključavaju), ali i zbog doručka koji završava u 9.00 h.
Kasniji dolazak (iza 9 h), najavite odgojitelju.
 Prilikom dovođenja/odvođenja djeteta iz vrtića, obvezno se javite odgojitelju. Po dijete mogu doći
samo punoljetne osobe koje ste za to ovlastili pisanom Izjavom. U slučaju promjena osoba koje ste
naveli, adrese ili broja telefona, obavezno o tome izvijestite odgojitelja.
 Osigurajte da dijete ne donosi u vrtić neprimjerene i opasne predmete- sitne igračke, nakit, ukosnice,
metalni novac, mobitele,te igračke i crtiće koji potiču agresiju i koje mogu ozlijediti djecu.
 Vrtić ne odgovara za izgubljene stvari,te nehotice oštećenu odjeću, obuću ili zdravstvena pomagala.
 U vrtić možete dovoditi samo zdravo dijete- ne možemo primiti dijete koje ima: povišenu temperaturu,
proljev, povraćanje, uši u kosi, svrab, akutne zarazne bolesti, vodene kozice, šarlah, gnojnu anginu.
 O svakoj promjeni zdravstvenog stanja djeteta obavijestite odgojitelja, a nakon preboljele bolesti
donesite potvrdu od liječnika da se može vratiti u kolektiv. Nakon izostanka dužeg od 60 dana potrebno
je donijeti potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu.
 Vrtić mogu pohađati samo djeca procijepljena za dob. Karton procijepljenosti donosi se jednom
godišnje na uvid.
 Kod ozljeda i naglog pobolijevanja, u vrtiću se pruža prva pomoć i odmah obavještava
roditelja/staratelja.
 Lijekove u vrtiću dajemo samo u iznimnim situacijama, kod kroničnih bolesti uz potvrdu liječnika.
 Boravak na zraku obvezan je radi očuvanja zdravlja i svakodnevan, ako dozvoljavaju vremenski
uvjeti.
 Prehrana u vrtiću usklađena je s važećim normativima (HACCP) i kontrolirana od ZZJZ. Zato u vrtić
nije dozvoljeno donositi obrok od kuće (osim ako nije drugačije propisano) i odnositi kući vrtićki obrok,
te donositi torte i kolače. Proslave rođendana u vrtiću dogovaraju se s odgajateljem (suho i svježe voće).
 Posebna prehrana za dijete u vrtiću daje se samo uz pisane upute koje je propisao za dijete izabrani
liječnik.
 Roditelj u vrtiću ima pravo/obvezu:
 Informiranja o radu vrtića i psihofizičkom razvoju djeteta
 Suradnje s odgojiteljima i stručnim suradnicima
 Dolaska na roditeljske sastanke i radionice (prema Obiteljskom zakonu, čl.96. „Dužnost je roditelja
odazvati se sastancima u svezi s odgojem i obrazovanjem djeteta“)
 Informiranja odgojitelja o promjeni u obitelji koja može utjecati na dijete ili njegov boravak u vrtiću
 Redovitog plaćanja vrtića kako ne bi došlo do otkazivanja pružanja usluge
Zabranjeno je: psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene komunikacije, dolazak u
alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju, pušenje u unutarnjim i vanjskim prostorima
vrtića, unošenje oružja u vrtić, uvođenje kućnih ljubimaca u prostore vrtića, zadržavanje u prostorima vrtića
izvan trajanja programa kojeg polazi dijete, korištenje prostora označenih za osoblje vrtića.
Predsjednica Upravnog vijeća:
Mirjana Žurić
Kućni red DV Smilje objavljen je na oglasnoj ploči dana _________________,
te je stupio na snagu dana _____________.
Ravnateljica DV
Smilje:
Gorana Rakić

