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PROTOKOL POSTUPANJA U VRIJEME PRILAGODBE NOVOUPISANE DJECE  

U PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU 

U IZMIJENJENIM UVJETIMA RADA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19 

U DJEČJEM VRTIĆU „GRDELIN“ BUZET  

 

NAMJENA: Protokol je sastavljen na temelju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije 

Covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 

2020./2021. koje su izdali Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja dana 24.8.2020. te usmenih preporuka Službe za epidemiologiju Zavoda za javno 

zdravstvo Istarske županije, a odnosi se na razdoblje prilagodbe djece koja se prvi put upisuju 

u vrtić. 

 

ORGANIZACIJA DOLAZAKA RODITELJA I DJECE U VRTIĆ 

 

UTORAK 1.9.2020. godine 

Prvi dan dolaska roditelja i djeteta u vrtić je utorak 1.9.2020. godine u jutarnjim satima 

prema rasporedu s utvrđenim stankama čime se izbjegava okupljanje većeg broja osoba u 

blizini vrtića.  

Roditelji i djeca borave u prostoru sobe dnevnog boravka (u daljnjem tekstu SDB) djece u 

manjim grupama po sat vremena: 

1. grupa – od 8.15 do 9.00 sati 

2. grupa – od 9.15 do 10.00 sati 

3. grupa – od 10.15 do 11.00 sati 

 

Vrijeme dolaska roditelja i djeteta u vrtić navedeno je u dokumentu objavljenom na 

stranici Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet https://www.grdelin-buzet.hr/, u tabelarnom prikazu 

gdje je naveden raspored djece po odgojnim skupina, ime i prezime odgojiteljica, broj sobe 

dnevnog boravka. U tablici je prikazano vrijeme dolaska roditelja i djeteta i za drugi dan 

(2.9.2020.). 



U vrtić dolazi s djetetom jedan roditelj. Roditelji koji su upisali dvoje djece u vrtić, a da 

nisu blizanci, dolaze oba roditelja, budući da su djeca raspoređena u različite odgojne 

skupine. S djecom koja su blizanci mogu doći oba roditelja. Ovakav način dolazaka 

podrazumijeva se za sve dane. 

Roditelji obvezno nose masku za lice, djeca ne. 

Roditelj i dijete ulaze na sporedni ulaz (portun), dolaze do ulaznih vrata garderobe 

odgojne skupine u koju je dijete raspoređeno gdje ih dočekuju odgojiteljice i dežurne 

osobe. Zadržava se distanca od 1.5 do 2m u odnosu na druge osobe.  

Roditelj dezinficira potplate, dežurna osoba mu izmjeri temperaturu i upisuje u 

temperaturnu listu, roditelj obuva kaljače, dezinficira ruke te zajedno s djetetom ulazi u 

SDB djece gdje će dijete boraviti.  

Roditelj donosi u vrtić i predaje odgojiteljicama ruksak s opremom (rezervna odjeća, 

papuče, posteljina dimenzija cca 120x60cm, pidžama, maramice, pelene, podbradnik, krema) 

te ispunjenu i potpisanu dokumentaciju, koju je dobio tijekom inicijalnih razgovora s 

pedagoginjom i ravnateljicom.  

Roditelj i dijete borave u SDB do 45 minuta, upoznaju se s odgojiteljicama i prostorom. 

Zatim napuštaju prostor vrtića zajedno s djetetom ne zadržavajući se na dvorištu.  

Roditelj je obvezan svaki dan od kuće donijeti bilježnicu u koju svakodnevno upisuje 

vrijednost tjelesne temperature djeteta i predati odgojiteljici prilikom dovođenja djeteta 

u vrtić. Po odlasku iz vrtića, dijete uzima bilježnicu kući. 

 

SRIJEDA 2.9.2020. godine 

Roditelj dovodi dijete u Vrtić prema utvrđenom rasporedu u manjim grupama, u vremenskim 

periodima:  

1. grupa – od 8.00 do 9.00 sati 

2. grupa – od 9.15 do 10.15 sati 

3. grupa – od 10.30 do 11.30 sati 

 

Prilikom ulaska u Vrtić poštuju se sve epidemiološke mjere – nošenje zaštitne make i kaljača, 

mjerenje tjelesne temperature, dezinficiranje potplata i ruku. 

Roditelj s djetetom boravi u prostoru SDB do 20 minuta nakon čega napušta prostor. Ne 

zadržava se ispred SDB i u garderobi.  

Djeca ostaju sama s odgojiteljicama ostalih 40 minuta, zatim dolazi roditelj po dijete, 

pričeka na ulazu da odgojiteljice predaju dijete.  

Roditelj ne ulazi u vrtić. 



 

 

ČETVRTAK 3.9.2020. godine 

Roditelji sve novoupisane djece odjednom dovode djecu u vrtić u 8.00 sati.  

Dijete dočekuje odgojiteljica na ulazu u garderobu, a ukoliko nije na ulazu prilikom predaje 

djeteta roditelj je poziva telefonom (brojevi se nalaze na ulazima u garderobe) i obavijesti 

o svom dolasku.  

Roditelj ne ulazi u zgradu vrtića.  

Dijete s odgojiteljicama boravi u vrtiću do 11.30 sati.  

Zatim dolazi roditelj po dijete, ne ulazi u vrtić, pozove telefonom odgojiteljicu koja mu 

predaje dijete.  

 

PETAK 4.9.2020. godine 

Kao prethodnog dana, roditelji sve novoupisane djece odjednom dovode djecu u vrtić u 

8.00 sati.  

Roditelje i djecu dočekuje odgojiteljica, ukoliko nije na ulazu prilikom predaje djeteta roditelj 

je poziva telefonom i obavijesti o svom dolasku.  

Roditelj ne ulazi u zgradu vrtića.  

Dijete se uključuje u cjelodnevni program rada, boravi u vrtiću najkasnije do 15.30 sati.  

Roditelj dolazi po dijete nakon popodnevnog odmora. 

 

NAPOMENA  

Dijete ne donosi igračke u vrtić, osim ako ima određenu igračku ili predmet koji mu 

pruža utjehu i osjećaj sigurnosti. Ako je taj  „predmet utjehe“ nemoguće dezinficirati u 

vrtiću sredstvom za dezinfekciju, predmet se mora svaki dan uzimati kući i oprati pa 

ponovo ujutro donijeti.  

Za djecu starije dobi i onu koja imaju laku i brzu prilagodbu, odgojiteljice mogu s 

roditeljima dogovarati drukčiji boravak djece u vrtiću (npr. već u srijedu dijete može 

ostati samo u vrtiću nekoliko sati). 

 

 

 

        RAVNATELJICA 

                     Silvana Pavletić 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


