
                                                                                                           
Potočka ulica 55 

48260 Križevci 

KUĆNI RED VRTIĆA 
 

1. Radna pedagoška godina vrtića počinje 01. rujna tekuće godine i traje do 31. kolovoza 
svake sljedeće godine. 

2. Dijete u vrtiću može boraviti do 10 sati dnevno, sukladno radnom vremenu vrtića. 

3. Državnim praznicima, subotom i nedjeljom ne radimo. 

4. Za prijem djeteta u vrtić potrebno je ispuniti zahtjev za upis djeteta, obaviti prvi razgovor 
s roditeljem, potom upoznati roditelje s pedagoškim načelima Agazzi pedagogije, upoznati 

roditelje s kućnim redom vrtića i ostalim dokumentima koji su potrebni za upis (dokument 
o obavljenom sistematskom pregledu djeteta, rodni list, potpisani ugovor, potpisani kućni 
red vrtića, potpisane izjave). 

5. Prvi tjedan boravka djeteta u vrtiću je period prilagodbe i dijete najduže može ostati  od 
9:30 do 11:30 sati, zatim po dogovoru s odgojiteljicom ili pedagoginjom. 

6. Roditelj se obvezuje uplatiti vrtić do 15. u mjesecu za tekući mjesec. Drugo dijete plaća 
80% cijene, a treće dijete 50% cijene.           

7. Odlukom Upravnog vijeća dijete za koje troškovi vrtića nisu podmireni 45 dana, smatra se 
ispisanim ali roditelj je vezan ugovorom platiti dug za navedeni period. 

8. O djetetu se ne razgovara s odgajateljem na ulaznim vratima, osim o osnovnim 
informacijama ili tekućim organizacijskim pitanjima, jer su za to predviđene konzultacije  o 
djetetu. 

9.  Dužnost je roditelja kad dovedu/odvedu dijete u/iz vrtića da se obavezno jave odgojitelju, 

i da ne ostavljaju dijete samo u garderobi.  

10.  Mole se roditelji da pri dolasku u vrtić, i pri odlasku iz vrtića zatvaraju vrata za sobom  
(kako ulazna, tako i vrtna) i da ne ulaze u skupine. 

11.  Roditelj se obvezuje pravovremeno obavijestiti vrtić ukoliko dijete ima bilo kakve alergije 
ili zaraznu bolest. U slučaju zaraznog oboljenja, oboljelo dijete ne smije dolaziti u vrtić 

dokle god postoji opasnost širenja zaraze na drugu djecu i na zaposlenike vrtića. Nakon 
bolesti, roditelj se obvezuje donijeti potvrdu liječnika kojom se potvrđuje da je dijete 
zdravo. 

12.  U vrtiću se djetetu ne daju nikakvi lijekovi (kapi za nos, sirupi, antibiotici, masti i sl.) 

13.  Roditelj je dužan u pismenom obliku obavijestiti ustanovu mjesec dana prije ispisa  djeteta 
iz vrtića. 



14.  Roditelj se obvezuje obavijestiti vrtić tko će dovoditi i odvoditi dijete/cu u vrtić. 

15.  Odgajatelj će dijete predati isključivo tim osobama. U slučaju kada će po dijete doći   osoba 
koja nije navedena, roditelj o tome mora osobno ili pismeno obavijestiti   odgajatelja, koji 
će imati za pravo tražiti osobne dokumente na uvid. 

16.  Odgajatelji vrtića preuzimaju odgovornost za dijete tijekom boravka djeteta/ce u vrtiću.  
Odgovornost za dijete započinje od trenutka preuzimanja djeteta i završava u trenutku  

predaje djeteta roditelju ili osobi navedenoj u stavku 14. ovog dokumenta. 

17.  U aktivnostima u kojima su prisutni roditelji i odgajatelji, za dijete je odgovoran roditelj. 

18.  Djeca u vrtiću moraju imati (primjereno godišnjem dobu) kape, rukavice, šeširiće,  
šilterice. 

19.  Roditelj se obvezuje dijete dovoditi na vrijeme; što znači da dijete ako kod kuće nije 
doručkovalo, treba doći do 8.00 ujutro. 

20.  Stručni programi vrtića započinju dolaskom djeteta u vrtić individualnim pristupom za  
svako dijete, ovisno o djetetovom interesu, raspoloženju i spremnosti sudjelovanja u 
različitim aktivnostima koje se mijenjaju s promjenama sadržaja epohe, a zajedničke 

pedagoške aktivnosti započinju u 9.00 sati. Dolazak na vrijeme omogućava svoj djeci 
neometano pohađanje programa. 

21.  Roditelji se obvezuju biti prisutni na roditeljskim sastancima i to najmanje jedanput u 
jednom polugodištu. 

22.  U vrtić se u načelu ne donose peciva, ni torte za rođendanske proslave. Ne donose se niti 
igračke, osim u periodu privikavanja (rujan-listopad).  

23.  Ako vrtić djecu organizirano vodi na izlet ili predstavu, pa je za to potreban organizirani 
prijevoz, vrtić se obvezuje obavijestiti roditelje o mjestu odlaska, cijeni cjelokupnog 
aranžmana, vremenu trajanja izleta ili boravka van vrtića, te tražiti pristanak roditelja za 

vođenje djece. 

24.  Šetnje u bližu okolicu vrtića pripadaju redovitom programu vrtića i odvijat će se u pratnji 
odgojitelja. 

25.  U vremenskim periodima od 11.00 do 12.00 možete dobiti odgojitelja na telefon.  Ukoliko 
ne zovete u navedenom vremenu molimo ostavite poruku. 

 

Primio/la na znanje priloženi Kućni red i potvrđujem primitak jednog primjerka Kućnog reda 
dječjeg vrtića. 

 
 
                 Datum               Potpis roditelja               Potpis pravne osobe 

 
                                                                                              

     ____________________ _______________________ ______________________ 
 


