
           KUĆNI RED ZA RODITELJE 
 
 
 

Poštovani roditelji! 
 
Upisom Vašeg djeteta u jaslice ili 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. Pravila reguliraju profesionalne obveze i 
odgovornosti odgojitelja i drugih zaposlenika, naglašavaju važnost 
suradnje obitelji i vrtića, te roditeljske obveze i odgovornosti u 
institucionalnom kontekstu.  
 
Radi zaštite sigurnosti i zdravlja djece molimo Vas da poštujete važeći 
Kućni red vrtića u sljedećem obliku: 

- poštujte radno vrijeme vrtića; 
- zbog kvalitetnije organizacije rada i sigurnosnog protokola 

zaključavanja vrata obaveza je roditelja dovesti dijete do 9.00 sati; 
- ulazak u vrtić iza 9.00 sati dozvoljen je isključivo iz opravdanih 

razloga i uz prethodnu najavu roditelja; 
- roditelj se je dužan javiti odgojitelju prilikom dovođenja djeteta u 

jaslice ili vrtić, te isto treba učiniti i pri odvođenju; 
- u slučaju spriječenosti dolaska po dijete, roditelj je dužan obavijestiti 

odgojitelje o tome, te navesti podatke osobe koja će doći po dijete 
(susjed, teta, djed, te njihovo ime i prezime) ukoliko se osoba koja će 
dijete preuzeti ne nalazi na izjavi o preuzimanju djeteta; 

- dijete ni u kom slučaju ne može iz vrtića odvesti maloljetna osoba; 
- prilikom dovođenja djeteta u vrtić roditelji su obvezni poštivati važeća 

prometna pravila i ostavljati svoje automobile na predviđenim 
parkirališnim mjestima (ne parkirati osobne automobile na 
unutarnjem parkiralištu vrtića niti ispred dvorišnih vrata); 

- obveza je roditelja zatvarati dvorišna i ulazna vrata za sobom; 
- izvijestite odgojitelje o svakoj promjeni adrese ili telefona; 



- obavijestite odgojitelje o posebnim sudskim rješenjima vezanim uz 
dijete u slučaju razvoda roditelja; 

- informirajte odgojitelje o djetetovim posebnim potrebama, 
zdravstvenim teškoćama i postupcima koji se primjenjuju u 
eventualnim akutnim stanjima djeteta; 

- obaveza je roditelja da ne dovodi bolesno dijete u jaslice ili vrtić, a 
nakon bolesti djeteta donese liječničku potvrdu da ono može u 
kolektiv; 

- pridržavajte se dogovorenih pravila o proslavama dječjih rođendana i 
donosite samo predložene prehrambene artikle koji imaju istaknute 
deklaracije o proizvođaču, sastavu i roku trajanja; 

- oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja je ugodna za igru, koja se 
lako skida i oblači, te u čvrstu, neklizajuću obuću; 

- u djetetovu ormariću ostavite rezervnu odjeću; 
- dogovorite s odgojiteljima pravila o donošenju kućnih igračaka, 

filmova i crtića (igračke koje potiču agresivne igre i koje mogu 
ozlijediti djecu nije dozvoljeno nositi u vrtić); 

- molimo Vas da se odazivate na roditeljske sastanke i na pozive 
odgojitelja i stručnih suradnika na individualne razgovore o 
pojedinom problemu, te da redovito čitate informacije na oglasnim 
pločama i kutiću za roditelje odgojne skupine Vašeg djeteta; 

- u slučaju gubitka zlatnog nakita ili drugih vrijednosti za vrijeme 
boravka djeteta u vrtiću odgovornost snosi roditelj, bez prava 
potraživanja naknade od odgojitelja ili Dječjeg vrtića Ivanić Grad; 

- ako u svakodnevnoj interakciji i suradnji dođe do bilo kakvih 
nesuglasica, poteškoća ili problema molimo roditelje da isto pokušaju 
riješiti s odgjiteljima i/ ili stručnom službom vrtića. 

 
 
 
 

Hvala na suradnji! 
Dječji vrtić Ivanić Grad 


