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Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi „Narodne novine“ 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 46. Statuta  Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac Upravno vijeće 

Dječjeg vrtića „Ciciban“ na svojoj 7. sjednici održanoj 23.02.2022. godine razmatralo je i 

donijelo 

 

 

                                                         KUĆNI RED 

DJEČJEG VRTIĆA „CICIBAN“ OTOČAC 
 

 

Kojim se utvrđuje: 

 

1. Radno vrijeme objekta, djelatnosti i službi 

2. Raspored i organizacija dnevnog života djece u jaslicama i vrtiću 

3. Rad i raspored pratećih službi 

4. Mjere zdravstvene zaštite, čistoće i higijene 

5. Osnovne društvene zaštite objekta i dobara 

6. Suradnja obitelji i vrtića 

7. Obveze i prava roditelja 

8. Pravila 

 

1. 

 

 

RADNO VRIJEME OBJEKTA, DJELATNOSTI I SLUŽBI 

 

A- OBJEKAT 

 

Dječji vrtić „Ciciban“  početak/sati  završetak/sati 

Otočac    6.30   21.00 

 

B- DJELATNOSTI 

 

Dječje jaslice i vrtić  6.30   16.30 

 

Vrtić subotom ne radi. 

 

C- SLUŽBE 

 

1. odgojno-obrazovna služba  6.30-16.30 

2. administrativna služba  7.00-15.00 

3. tehnička služba   6.00-21.00 
 

Radno vrijeme ravnatelja u pravilu je od 7.00 do 15.00 sati, dozvoljeno organiziranje u skladu 

s potrebama ustanove. 

Radno vrijeme svih djelatnika, početak i završetak može se mijenjati zavisno od potrebe 

korisnika usluga, potrebe zamjene i drugih izvanrednih situacija. 
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Odsutnost s posla do 3 dana odobrava ravnatelj, u slučaju odsutnosti ravnatelja odgojitelj 

starije odgojno – obrazovne skupine, a za više od 3 dana Upravno vijeće Vrtića. Odsutnost 

treba evidentirati. 

Dnevni odmor se koristi u dogovoru s ravnateljem, prema mogućnosti službe. 

 

2. 

 

RASPORED I ORGANIZACIJA DNEVNOG ŽIVOTA DJECE U JASLICAMA I 

VRTIĆU 

 

A- JASLICE 

 

 

R.br.    Vrijeme   Sadržaj 

1.    6.30-8.30  Primanje djece, povratna informacija 

2.                                             8.00-9.00  Pripreme za doručak i doručak 

3.    9.00-11.00  Aktivnosti- usmjerene i slobodne 

4.             11.00-11.15             Pripreme za ručak 

5.             11.15-11.45  Ručak 

6.             11.45-12.00  Pripreme za dnevni odmor 

7.            12.00-14.30  Dnevni odmor 

8.            14.30-15.00  Popodnevni međuobrok 

9.            15.00-16.30  Popodnevne aktivnosti 

 

 

B- VRTIĆ 

 

R.br.    Vrijeme   Sadržaj 

1.            6.30-8.30  Primanje djece, jutarnje aktivnosti  

2.            8.00-9.00  Pripreme za doručak i doručak 

3.          9.00-11.00  Aktivnosti- usmjerene i slobodne 

4.         11.00-11.30             Pripreme za ručak 

5.         11.30-12.30  Ručak 

6.         12.00-14.00  Dnevni odmor 

7.         14.00.-14.30  Popodnevni međuobrok 

8.         14.30-16.30  Popodnevne aktivnosti 

 

3. 

 

RAD KUHINJE 

 

Obroci   Pripreme  Izdavanje  Vraćanje posuđa u kuhinju 

 

DORUČAK  6.00-8.00     8.00-8.30     8.40-9.00 

RUČAK  6.00-11.00  11.15-12.00  12.00-13.00 

MEĐUOBROK 6.00-11.00  13.00-13.30  15.00-16.30 

 

Svakodnevna izrada obračuna utroška hrane. 
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4. 

 

MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, ČISTOĆE I HIGIJENE 

 

1. Uvjeti da dijete bude primljeno u dječje jaslice i vrtić jest obvezni zdravstveni 

liječnički pregled i liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta.  

2. Za svako dijete u dječjim jaslicama i vrtiću vodi se poseban zdravstveni karton sa 

kompletnim praćenjem rasta i razvoja te zdravstvenog stanja djeteta. 

3. Zdravstveni nadzor kojeg vodi liječnik na dobrovoljnoj bazi ili nekom drugom obliku, 

obuhvaća nadzor zdravlja djece, djelatnika, objekta, opreme i prehrane u djelatnosti. 

4. Zdravstvena zaštita djece i kontrola zdravlja zaposlenih provodi se prema odredbama 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i Zakonu o predškolskom 

odgoju i obrazovanju. 

5. Nadzor nad prehranom djece, nad higijenskim stanjem i održavanjem čistoće i 

kontrole zdravstvenog stanja djelatnika u Vrtiću provodi se prema Zakonu o 

zdravstvenoj ispravnosti živežnih namjernica opće uporabe, Zakon o sanitarnoj 

inspekciji i Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda zaposlenih i drugih 

osoba koje se podvrgavaju zdravstvenom nadzoru. 

6. Radi zaštite djece i osoblja, svi djelatnici u Vrtiću nose obvezatno zaštitnu odjeću. 

Odgojno – obrazovni djelatnici i djelatnici tehničke službe nose i zaštitnu obuću i 

provode osobnu higijenu i dezinfekciju tijekom rada, a moraju stvoriti optimalne 

uvjete za provođenje tih mjera, te ih obvezno koristi. 

7. Za dezinfekciju prostora i opreme, koja se provodi dnevno prilikom čišćenja, zadužene 

su spremačice objekta kao i za dezinfekciju dezinfekcijskim sredstvima prskanjem 

koja se provode jednom tjedno. Dezinfekciju didaktičkih sredstava i opreme u 

dnevnim boravcima, pranjem u dezinfekcijskom sredstvu provodi se svakog petka u 

mjesecu (jednom tjedno). 

8. Prehrana djece obuhvaćena djelatnostima vrši se prema Odluci o normativima 

prehrane djece predškolskog uzrasta na temelju kojih se izrađuju jelovnici u čijoj 

izradi sudjeluje Zavod za javno zdravstvo. 

 

5. 

 

OSNOVE ZAŠTITE OBJEKATA I DOBARA 

 

Ključevi ulaznih vrata objekta i prostorija izdaju se uz potvrdu: 

 Glavni ulaz   ravnatelj, spremačica, domar 

 Sporedni ulaz   ravnatelj, spremačica, domar 

 Računovodstvo  računopolagatelj 

 Skladište   ekonom 

 Garaža i vozilo  ravnatelj 

 Kotlovnica i podrum  ravnatelj, domar 
 

Za održavanje i kontrolu ispravnosti protupožarnih sredstava: aparati za gašenje požara, 

hidranti i aparat za gašenje požara odgovoran je domar. 
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6. 

 

SURADNJA OBITELJI I VRTIĆA 

 

Suradnja obitelji i vrtića  važan je preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u 

institucionalnom kontekstu. 

 

Dužnosti dječjeg vrtića 

 uvažavajući potrebe i prava djeteta osigurati pravilan raspored dnevnih aktivnosti 

(kretanje, dnevni odmor, boravak na zraku) 

 osigurati kvalitetno provođenje programa 

 surađivati s obitelji djeteta u cilju praćenja razvoja i napredovanja 

 osigurati prehranu djece u skladu sa Prehrambenim standardima za djecu predškolske 

dobi i prilagoditi jelovnik za djecu s posebnim potrebama u prehrani 

 osigurati i provoditi mjere zaštite i sigurnosti prema internim protokolima i važećim 

pravilnicima 

 pružiti prvu pomoć u slučaju ozljeda i naglog oboljenja te obavijestiti roditelja, a u 

slučaju potrebe za dodatnom medicinskom pomoći uputiti na daljnju obradu 

 postupati u skladu s etičkim kodeksom i Zakonom o zaštiti osobnih podataka 

7. 

 

OBVEZE I PRAVA RODITELJA 

 

1. Roditelji vrše upis djece kod ravnatelja Vrtića na osnovu zahtjeva i liječničkog 

uvjerenja kojim se tvrdi da je dijete zdravo i da može bez opasnosti po zdravlje ostale 

djece pohađati djelatnost. Na osnovu upisne dokumentacije te popunjavanjem 

Zahtjeva vrši se bodovanje prema Pravilniku o upisima. 

2. Kod primanja djece u Vrtić treba voditi računa o članku 20. Zakona o predškolskom 

odgoju i naobrazbi. 

3. U slučaju veće potrebe korisnika usluga s istim uvjetima za upis u djelatnost vrši 

komisija određena odlukom Upravnog vijeća. 

4. Primanje djece obavlja se u vremenu od 6.30 do 8.30 sati uz potrebne informacije o 

zdravstvenom stanju. Dijete može najduže u ustanovi ostati do 16.30 sati. 

5. Roditelji su dužni prisustvovati roditeljskim sastancima svih dobnih skupina, 

surađivati s odgojiteljima i službama Vrtića po svim pitanjima od značaja za 

unapređivanje zdravstvene zaštite, njege, odgoja i obrazovanja djece. 

6. Svaki duži izostanak djeteta roditelj treba opravdati.  

7. Prijelaz djeteta iz mlađe u stariju dobnu skupinu vrši se u tijeku godine na temelju 

mišljenja odgojitelja. 

8. Upis djece u Vrtić vrši se na temelju natječaja od 02.-15.svibnja u Vrtiću. 

9. Uvid u program rada te  informacije o životu i radu djeteta u vrtiću.  

10. Zaštita i sigurnost osobnih podataka o djetetu. 

11. Sudjelovanje u planiranju i provedbi odgojno-obrazovnog rada i života u vrtiću pri 

čemu roditelji trebaju poštivati granice svog suodlučivanja i uvažavati stručne 

kompetencije djelatnika vrtića. 

12. Dolaziti na roditeljske sastanke, odazivati se i tražiti individualne razgovore. 
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13. Podmiriti sve dospjele obveze do roka navedenog na računu ispostavljenom u 

mjesecu, u protivnom će vrtić otkazati pružanje usluge i dijete neće moći dolaziti u 

vrtić. 

14. Uvažavati postavljenu organizaciju rada, a osobito u specifičnim situacijama: 

bolovanja odgajateljica, spajanje skupina u vrijeme blagdana i ljeta (za vrijeme 

smanjene prisutnosti djece). 

15. Uvažavati pravo vrtića na preraspoređivanje djeteta iz jedne u drugu skupinu (iz 

Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem 

vrtiću)  

16. U vrtić dovoditi zdravo dijete, a nakon preboljele bolesti djeteta dužni ste donijeti 

liječničku potvrdu. 

17. Informirajte odgajatelje i o djetetovim posebnim potrebama, zdravstvenim teškoćama 

i postupcima koji se primjenjuju u eventualnim akutnim stanjima djeteta 

 

8. 

PRAVILA 

Upisom Vašeg djeteta u jaslice/vrtić postali ste dio naše velike vrtićke obitelji. I baš kao svaka 

dobra obitelj i ova naša ima određena pravila. Pravila reguliraju profesionalne obveze i 

odgovornosti odgajatelja i drugih zaposlenika, naglašavaju važnost suradnje obitelji i vrtića te 

roditeljske obveze i odgovornosti u institucionalnome kontekstu. 

 

Radi zaštite, sigurnosti, zdravlja i odgoja djece molimo Vas da: 

 

- dovodite dijete do 08.30 sati, poštujete radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete 

- osobno predajte i preuzmite dijete od matičnog ili dežurnog odgajatelja 

- pismeno ovlastite punoljetne osobe koje, u slučaju Vaše spriječenosti, mogu preuzeti 

dijete iz vrtića 

- u svakodnevnoj komunikaciji u vrtiću budite model Vašem djetetu kulturnog 

ophođenja (pozdravljanje, pravilno oslovljavanje) 

- važno je da se u suradnji s osobljem vrtića, djecom i drugim roditeljima koristite 

uvažavajućom komunikacijom (bez povišenih tonova, vrijeđanja, prijetnji...) 

- svakodnevna razmjena informacija o Vašem djetetu neka bude kratka zbog sigurnosti 

Vašeg djeteta i ostale djece 

- ukoliko ste svjedok neprimjerenog postupanja prema sudionicima odgojno-

obrazovnog konteksta, osobito djeteta, dužni ste isto prijaviti ravnatelju 

- ostavljajte dječja kolica u prostorima predviđenim za to (ispred glavnog ulaza) na 

vlastitu odgovornost 

- u dječje sobe ne ulazite u cipelama 

- način proslave dječjeg rođendana i ostalih prigoda dogovorite s odgajateljem skupine 

(torte i kolače isključeni su iz proslave) 

- dogovorite s odgajateljima pravila o donošenju kućnih igračaka i slikovnica 

- radi sigurnosti djece u vrtiću, važno je da vodite računa da dijete u vrtić ne donosi 

opasne predmete (bombone, žvakaće gume , ukosnice, sitne igračke, lijekove i sl.) i 

neprimjerene predmete (novac, mobitel, nakit i sl.) 
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- vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak i nastalu štetu na osobnim stvarima 

(igračke, odjeća, zdravstvena pomagala i sl.) 

- primjereno oblačite i obuvajte dijete (višeslojnu odjeća, neklizajuća obuća na čičak) 

- osigurajte rezervnu odjeću i higijenske potrepštine za dijete  

- roditelj potpisuje suglasnost: o fotografiranju i snimanju djece u svrhu praćenja 

razvoja djeteta i dokumentiranja procesa te o posjetima i izletima djeteta 

 

 

Ovaj kućni red može se mijenjati i dopunjavati zavisno od potreba korisnika i davatelja 

usluga. Izmjene i dopune kućnog reda donosi Upravno vijeće Vrtića. 

 

Stupanjem na snagu ovog Kućnog reda prestaje važiti Kućni red KLASA:113-02/98-01-01, 

URBROJ:2125/02-06-98-1 od 30.ožujka 1998. i Izmjene i dopune Kućnog reda KLASA:113-

01/08-01-67, URBROJ:2125-02-08/08-01 od 09.lipnja 2008 i KLASA:601-02/10-01/17, 

URBROJ:2125-02-08-11-01 od 21. siječnja 2011. 

 

 

 

 

Kućni red Dječjeg vrtića „Ciciban“ biti će objavljen na oglasnoj ploči Vrtića a stupa na snagu 

danom donošenja. 

 

 

 

KLASA:601-02/22-09/07 

URBROJ:2125-2-8-03-22/1                                           

Otočac, 23.02. 2022. 

 

                                                                                                                

 Predsjednica Upravnog vijeća 

 

                                                                                                               Lidija Sušić 

                                   

 

 

 

 


