O NAMA:
Dječji vrtić „Smješko“ Vir javna je ustanova na
području Općine Vir koja u okviru djelatnosti
predškolskog odgoja skrbi o djeci i ostvaruje
programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene
zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od
navršene treće godine života do polaska u
osnovnu školu.
Vrtić je sagrađen i otvoren sredstvima Općine
Vir a osnivač Vrtića je lokalna samouprava,
Općina Vir koja i financira djelatnosti Vrtića iz
Proračuna Općine Vir u iznosu od 100%
ukupnih troškova, te su roditelji/skrbnici
djece polaznika Vrtića oslobođeni plaćanja.
Cilj našeg Vrtića je stvaranje sigurnog,
kreativnog i poticajnog okruženja koje utječe
na cjelokupan razvoj svakog djeteta poštujući
njegove potrebe, mogućnosti, interese i
individualnost, te razvoj temeljnih ljudskih
vrijednosti, ekološke osjetljivost i svijesti o
važnosti očuvanja kulture i baštine kod djece.
Upisom Vašeg djeteta u naš vrtić postali ste
dio velike vrtićke obitelji. I baš kao svaka
dobra obitelj i ova naša ima određena pravila
kojima se rukovodimo u svakodnevnim
životnim situacijama. Radi zaštite sigurnosti i
zdravlja djece molimo vas da se pridržavate
sljedećih pravila:

DUŽNOSTI RODITELJA:
Dovoditi dijete u primjereno vrijeme u
vrtić – do 09:00 sati, poštivati radno
vrijeme vrtića (06:30 do 16:30) i ne kasniti
po dijete
 Odlazak djece iz vrtića ovisi o
potrebama roditelja. Zbog organizacije
posla i potrebe djece molimo roditelje da
dolaze po djecu u dogovorenom
vremenskom okviru što znači; ako dijete
ostaje na cjelodnevnom boravku po dijete
treba doći do16:30 sati, ako dijete ostaje u
poludnevnom boravku onda vas molim da
dođete najkasnije do 13:00 sati.
 Zna se dogoditi da dijete koje ne ostaje
na cjelodnevnom boravku zbog ukazanih
potreba roditelja mora ostati duže, u tom
slučaju molimo roditelje da ujutro kad
dijete dovedu u vrtić to naglase
odgojiteljima.
 Osobno dovoditi i odvoditi dijete iz
odgojno-obrazovne skupine ili pismeno
izvijestiti odgajatelja o punoljetnoj osobi
koju je za to ovlastio
 Dijete osobno predati odgajatelju


Jednom mjesečno donositi papirnate ručnike
Donijeti papuče, rezervnu odjeću i donje
rublje, pidžamu
 Uvažavati upute odgojno-obrazovnog osoblja
vezane za pravilan odgoj djeteta (provoditi
individualne razgovore sa odgojnim osobljem,
pedagoginjom)
 Odazvati se pozivima na roditeljske sastanke
i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim vrtićem
u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta
 Sudjelovati u radionicama i predavanjima
 Prije ispisivanja djeteta iz vrtića obavezno
podnijeti zahtjev 15 dana ranije



BOLESNU DJECU SE NE SMIJE DOVODITI U
VRTIĆ I TO :


Djecu koja imaju temperaturu



Djecu koja su na bilo kojoj vrsti
antibiotika



Djecu koja jako kašlju (gušenje,
opstrukcije…) i curi im nos



Djecu koja boluju od zaraznih bolesti
(crijevne viroze, konjuktivitis, upala
grla, osipi itd)

Nakon što liječnik utvrdi da dijete boluje od
neke bolesti, roditelj je dužan zbog sigurnosti
druge djece, a time i svog djeteta obavijestiti
vrtić.
Po povratku djeteta u vrtić roditelj je dužan
donijeti liječničku potvrdu o obavljenom
zdravstvenom pregledu koja treba sadržavati
ime djeteta, dijagnozu bolesti i vrijeme
trajanja bolesti. Donijeti potvrdu nakon
bolesti
zakonska
obveza
svakog
roditelja/skrbnika. (čl.18.st.1. i 3. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi)
U slučaju da dijete boluje od neke od zaraznih
bolesti roditelj je dužan obavijestiti vrtić i
zadržati dijete kod kuće u svrhu zaustavljanja
širenja bolesti. U slučaju da roditelj namjerno
zanemari ovo pravilo snosit će odgovornost
za nastalu situaciju.

Vjerujemo da će naša suradnja biti produktivna i
pozitivna u korist naše djece i njihovog što
ugodnijeg boravka u dječjem vrtiću.
ZA SVE INFORMACIJE I PITANJA
SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE:
BROJ TELEFONA:

DOBRODOŠLI
U NAŠ VRTIĆ!

023/362-730
E.MAIL:
dv.smjesko.vir.infoadm@gmail.com
PRATITE NAS ONLINE :
WEB STRANICA :
www. vrtic-smjesko.hr
FACEBOOK STRANICA:
Dječji vrtić „Smješko“ Vir
Letak pripremila: Marina Grbić Malnar,
mag pedagogije

UPOZNAJTE NAS !

