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UVOD 
 

Upisom u vrtić stručni i drugi djelatnici vrtića preuzimaju odgovornost za djetetovu 

sigurnost dok boravi u vrtiću. Svako dijete ima pravo biti sigurno i zaštićeno. Potreba za 

sigurnošću je jedna od temeljnih ljudskih potreba, a podrazumijeva potrebu za redom, 

stalnošću, strukturom i predvidivošću događaja. Odgovornost je odraslih da tu potrebu dijete 

zadovolji.  

Vrtić je organizam čiji sudionici svakodnevno svojim ulaskom u njega unose 

promjene, donose svoja iskustva, žive svoje stavove i vrijednosti, imaju različite kompetencije 

i različita viđenja sigurnosti. Stoga je potrebno definirati neke parametre koji su stalni, a 

znatno doprinose sigurnosti djeteta.  

Osim toga, vrtić treba osigurati uvjete u kojima će se dijete, ali i svi ostali sudionici 

odgojno-obrazovnog procesa (odgojitelji, roditelji, drugi zaposleni) osjećati sigurno i 

zaštićeno.  

Protokoli su namijenjeni svim odgojnim skupinama tijekom cjelokupnog boravka u 

vrtiću tijekom cijelog radnog vremena.  

Svi zaposlenici su odgovorni za njihovu primjenu, osobito oni koji svakodnevno 

neposredno rade s djecom.  

 

 

 

 

 

 

Napomena: 

 

U tekstu se zbog preglednosti koriste sljedeći izrazi: 

- Stručni suzaposlenici se odnosi na pedagoga, psihologa, logopeda 

- Stručni tim se odnosi na ravnatelja, stručne suradnike i zdravstvene voditeljice 

- Stručni zaposlenici vrtića se odnosi na odgojitelje i stručni tim vrtića 
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1. Fizičke mjere zaštite 

 

Radi sigurnosti djece na igralištu mjere zaštite provodimo na sljedeći način: 

 Domar  ujutro obilazi igralište centralnog objekta i čisti ga od svih opasnih predmeta – 

dovodi igralište  u higijenski zadovoljavajuće stanje, kao i na  područnim objektima 

Trnsko 31b i Trnsko 39b (javna površina). U odsustvu domara isto obavlja 

spremačica. 

 Domar otvara pješčanike (koji su pokriveni), te ih prekopava i priprema za korištenje 

(u odsustvu domara isto obavlja spremačica). 

 Pješčanike redovito održavamo izmjenom ili nadopunjavanjem pijeska  

 Domar redovito kontrolira funkcionalnost ograde, sigurnosne mehanizme na ulaznim 

vratima objekta i sprava na igralištu 

 

     

 

2. Protokol postupanja kod preuzimanja i predaje djeteta 

roditelju i dežurnom odgojitelju 

 
 Odgojitelj preuzima i predaje dijete isključivo punoljetnoj osobi – roditelju, skrbniku 

ili osobi za koju je roditelj ispunio potrebnu suglasnost 

 Ukoliko maloljetna osoba predaje dijete u vrtić, dijete treba primiti i obavijestiti 

ravnatelja. 

 Ukoliko dijete predaje/preuzima osoba koja je na popisu treba se identificirati 

osobnom iskaznicom 

 Odgojitelj koji preuzima / predaje dijete obavezan je prići roditelju i razmijeniti bitne 

informacije o djetetu. 

 Odgojitelj od roditelja zahtijeva informaciju o eventualnim promjenama adrese, 

brojeva fiksnog i/ili mobilnog telefona, putem pisane obavijesti u kutićima za roditelje 

i prilikom roditeljskih sastanaka. 

 Kod uočavanja znakova bolesti djeteta pri dolasku u vrtić, odgojitelj konzultira 

zdravstvenu voditeljicu i po potrebi savjetuje roditeljima posjet pedijatru. 

 Kod uočavanja znakova povrede djeteta kod dolaska u vrtić, pitati roditelja što se 

dogodilo, pokazati povredu još jednoj odrasloj osobi i zabilježiti informaciju u 

pedagošku dokumentaciju. 

 Odgojitelj koji predaje dijete u dežurnu sobu dužan je dežurnom odgojitelju dostaviti i 

napisati potrebne podatke  – kontakt s roditeljima i drugim osobama, specifičnosti, 

alergije i sl., kao i dati informacije koje je važno prenijeti roditelju. 

 Dežurni odgojitelj vodi evidenciju o dolasku / odlasku djece u dežurnoj sobi. 

 Po dolasku roditelja po dijete nije dozvoljeno ponovno udaljavanje roditelja i 

naknadno preuzimanje djeteta. 
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 Dijete se može u vrtić primiti jedino u objektima ili prostorima( dvorana, dvorište) DV 

Trnsko 

 

3. Protokol postupanja pri boravku djece u sobama dnevnog 

boravka i drugim prostorima vrtića 

 

 Odgojitelji svakodnevno procjenjuju sigurnost prostora odgojne skupine te o eventualnim 

nedostacima obavještavaju odgovorne osobe (ravnatelj, domar, zdravstvena 

voditeljica).Ukoliko je potrebna intervencija domara, napomene se upisuju u 

bilježnicu/tablicu koja se nalazi u/na blagovaoni/vrata radione . 

 Organizacija prostora (namještaj i didaktika) postavlja  se tako da ne predstavljaju opasnost 

za dijete, te prevenira moguće ozljede djece, te da su slobodni evakuacijski putevi. 

 Provjeriti nalaze li se u sobi dnevnog boravka naputci o posebnim potrebama djece (npr. 

alergije,...) i važni brojeve telefona na vidljivu mjestu. 

 U sobi dnevnog boravka imamo samo ono što trenutno koristimo u procesu. Sve 

nepotrebne ambalaže, karton, PNM, odložiti u za to predviđen prostor; 

 Odgojitelji su dužni voditi računa da u prostor dnevnog boravka djece nisu unešena po 

dijete opasna sredstva, kemikalije, lijekovi i sl. 

 Temperatura zraka u sobama dnevnog odmora treba biti od 20 do 22 stupnja. 

 Obratiti pozornost na centre aktivnosti koji su svojim sadržajem izazovni za dob i iskustvo 

djece (centar majstora; rastresiti materijali u dežurnim sobama..) 

 Niti u jednom trenutku djeca odgojne skupine ne smiju biti bez pažnje stručne odgovorne 

osobe, a posebno treba obratiti pozornost na mjesta gdje se djeca vole osamiti. 

 Obratite pozornost na sigurnost predprostora i iskustvo djeteta u kretanju istim. 

 Ako koristite dvoranu ili  neki drugi prostor obratite pozornost na sigurnost navedenih 

prostora (prozori, podovi, rekviziti – imaju svoje mjesto, pospremite ili javite o zatečenom 

stanju) 

 Mobiteli se u privatne svrhe mogu koristiti isključivo u hitnim slučajevima.  

 Nije dopušteno korištenje pištolja za vruće ljepilo, pegli, kuhala za vodu i sl. dok su djeca 

u sobi. 

 

 

 

 

4.Zaštitne mjere kod uporabe sredstava i materijala za rad s 

djecom  

 

 Odgojitelj brine o higijeni i  sigurnost didaktike , oštećeno maknuti i/ili popraviti ili 

prijaviti u otpis povjerenstvu za otpis. 
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 Pri primitku i upotrebi neoblikovanog materijala odgojitelj je dužan napraviti uvid koliko 

je siguran za upotrebu u radu s djecom, preporuča se savjetovanje s pedagogom i 

zdravstvenom voditeljicom; materijal prije uporabe treba dezinficirati na primjeren način. 

 Pridržavati se Plana pranja i dezinfekcije igračaka i zamjene rastresitog materijala te 

redovito evidentirati provedbu istog 

 

5. Protokol postupanja kod rada odgojitelja na zamjeni 

 

 Matični odgojitelje treba upoznati roditelje preko kutića za roditelje da će u skupini 

raditi odgojitelj na zamjeni i koji je to odgojitelj/i (imenom i prezimenom). 

 Odgojitelj koji će raditi na zamjeni treba se informirati o specifičnostima djece i 

skupine. Matični odgojitelj skupine također je dužan informirati odgojitelja na zamjeni 

o eventualnim specifičnostima rada, rada, djeci i skupini.  

 Odgojitelj na zamjeni treba ispunjavati pedagošku dokumentaciju (tjedni plan, dnevnik 

rada, lista prisutnosti djece i dr., ovisno o trajanju zamjene). 

 Odgojitelj na zamjeni treba se predstaviti djeci, poštivati pravila skupine, pratiti tjedni 

plan rada. 

 

 

6. Protokol postupanja u slučaju nedolaska po dijete u vrtić  

nakon kraju radnog vremena 

 

 U dežurnoj sobi se obavezno nalaze podaci o djeci, roditeljima i osobama koje mogu 

dolaziti po dijete s brojevima telefona. Matični odgojitelji trebaju kontinuirano 

provjeravati brojeve telefona i unositi promjene tijekom cijele pedagoške godine. 

 U dežurnoj sobi nalaze se i podaci o djeci s posebnim potrebama u prehrani, kao i 

drugim posebnim potrebama koje mogu utjecati na siguran boravak djeteta. 

 Ukoliko do kraja radnog vremena nitko ovlašten ne dođe po dijete, odgojitelj treba 

pokušati kontaktirati telefonom roditelje. 

 Ako ne može dobiti roditelje, odgojitelj naziva druge osobe navedene za izjavi o 

podizanju djeteta. 

 Odgojitelj treba voditi računa da dijete ostane smireno (razgovor s djetetom). Ukoliko 

se ne uspije uspostaviti kontakt s roditeljima ili drugom osobom, pola sata nakon 

isteka dežurstva treba obavijestiti ravnatelja ili stručnog suradnika. 

 Nakon dogovora i kontakta s ravnateljem/ stručnim suradnikom, odgojitelj treba 

pozivati policiju na broj 192 i objasniti koje je radnje poduzeo. 

 Postupa se prema uputi policije, a netko od ostalih zaposlenika treba ostati s 

odgojiteljem i djetetom do okončanja situacije. 
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 Događaj odgojitelj evidentira u knjigu pedagoške dokumentacije skupine u koju je 

dijete upisano (uz vlastiti potpis) i u knjigu dežurstva. 

 Ukoliko roditelji učestalo kasne po dijete, ravnatelj i/ili stručni suradnik će s njima 

obaviti razgovor kako bi se utvrdili razlozi kašnjenja.  

 

 

 

 

7. Protokol postupanja u slučaju dolaska neovlaštene osobe po 

dijete u vrtić   

 

 Dijete u vrtić mogu dovesti i odvesti iz vrtića samo roditelji ili druge punoljetne osobe 

za koju su roditelji ispunili potrebne podatke na izjavi o dovođenju i odvođenju 

djeteta. 

 Kopije izjava o dovođenju i odvođenju djeteta trebaju se nalaziti u sobi dežurstva. 

Odgojitelji trebaju unositi promjene u primjerak izjave roditelja koja se nalazi u 

dežurnoj sobi tijekom pedagoške godine, na temelju promjena koje je unio roditelj. 

 Ukoliko po dijete dođe osoba za koju ne postoji suglasnost roditelja, odgojitelj treba 

zamoliti osobu da telefonski kontaktira roditelja i obavijesti ga da mu odgajatelj ne 

smije predati dijete i zamoliti da se drugačije organizira dolazak po dijete. 

 

 

Kada roditelji ne žive zajedno i postoji rješenje i plan roditeljske skrbi: 

 Ako roditelj s kojim dijete ne živi želi odvesti dijete iz vrtića u dane koji nisu u skladu 

s rješenjem, drugi roditelj treba prethodno dati pismenu izjavu kojom izražava 

suglasnost s navedenim.  

 Ako roditelj s kojim dijete ne živi želi odvesti dijete iz vrtića u dane koji nisu u skladu 

s rješenjem, a da to prethodno nije pismenom izjavom najavio drugi roditelj, odgojitelj 

će nazvati drugog roditelja i zamoliti da dođe u vrtić kako bi se roditelji dogovorili o 

odlasku djeteta iz vrtića. Odgojitelj postupa prema dogovoru prisutnih roditelja i o 

tome unosi bilješku u knjigu pedagoške dokumentacije. 
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8. Protokol postupanja kod nestanka djeteta 

 
 Odgojitelj koji je ustanovio nestanak djeteta iz svoje odgojne skupine osigurava 

nadzor druge osobe za svoju skupinu (član stručnog tima, drugi odgojitelj, 

spremačica). U objektu Trnsko 31b odmah kontaktirati i pozvati člana stručnog tima! 

 Odgojitelj prvo traži dijete u unutarnjim prostorijama, a zatim na vanjskom dijelu 

vrtića. Obrnuto u slučaju nestanka na boravku na zraku. 

 Ako odgojitelj unutar nekoliko minuta nije pronašao dijete, obavještava ravnatelja (u 

slučaju nedostupnosti ravnatelja, obavještava člana stručnog tima). 

 Ravnatelj organizira krizni tim. 

 Po nalogu ravnatelja svo raspoloživo osoblje pretražuje prostor vrtića. Jedna osoba 

koja poznaje dijete traži ga putem do mjesta stanovanja. Potraga u vanjskom prostoru 

izvan vrtića vrši se bez radne odjeće. 

 Odgojitelj (ili druga osoba koja ima informacije) osoblju daje podatke o tome kako se 

dijete zove, kako izgleda, kako je odjeven i sl.) 

 Ako dijete nije pronađeno nakon 20 minuta od uočenog nestanka, ravnatelj 

obavještava roditelje i policiju (192). Ravnatelj kontaktira Gradski ured za 

obrazovanje.  

 Informacije o događaju policiji i eventualno medijima iznosi isključivo ravnatelj.  

Ukoliko dijete nije pronađeno: postupa se sukladno daljnjim naputcima ravnatelja (sukladno 

uputama policije i nadležnih institucija). 

 

 

Nakon što je dijete pronađeno: 

-ravnatelj obavještava roditelje 

- ravnatelj i stručni suzaposlenici (prvenstveno psiholog ako je prisutan) provode razgovor s 

pronađenim djetetom i roditeljima 

- naknadno ravnatelj i stručni suzaposlenici planiraju i realiziraju razgovor sa svim 

odgojiteljima i ostalim zaposlenicima po potrebi 

  - odgojitelj treba napisati izvješće s kratkim opisom situacije te ga s predati ravnatelju.  
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9. Protokol postupanja pri boravku  na zraku, korištenje 

igrališta i vanjskog prostora 

 

 Domar( spremačica u odsustvu domara) obilazi vanjski prostor i igrališta te uklanja 

opasne predmete (staklo, boce, opuške…), dovodi igralište u higijenski i sigurnosno 

zadovoljavajuće stanje, postavlja suncobrane i sl. Terase održavaju spremačice (domar u 

odsustvu spremačica).Odgojitelji su zaduženi za pospremanje suncobrana. Zelene 

površine i prilazi vrtiću trebaju biti redovito održavani od strane domara i spremačica 

 Domar otvara pješčanike (koji su pokriveni), te ih svakodnevno prekopava i priprema za 

korištenje prilikom boravka djece na zraku. Pješčanici se ne otvaraju u zimskom periodu.  

 Pješčanici se redovito održavaju izmjenom ili nadopunom pijeska, najmanje 1 x godišnje 

o čemu brine domar 

 Sva nastala oštećenja se prijavljuju domaru i ravnatelju. Domar je dužan popraviti 

oštećeno ili zaštititi spravu od korištenja dok se ne osposobi. Nadzor nad izvršenjem 

popravaka ili otklanjanja opasnosti obavlja ravnatelj i zdravstvena voditeljica. Svaki 

djelatnik je dužan informirati domara i ravnatelja u slučaju uočavanja nastale 

nesigurnosti, štete ili opasnosti na prostoru igrališta 

 Boravak djece na zraku je svakodnevna potreba i mora se zadovoljavati kad god to 

vremenske prilike dozvoljavaju, osim u slučaju kad je jako maglovito, vjetrovito ili 

veliki minus 

 Prije izlaska djece odgojitelj svu nazočnu djecu treba upisati u dnevnu evidenciju 

prisutnosti 

 Prije izlaska na dvorište odgojitelj upućuje djecu na obavljanje nužde i pijenje vode 

 Odgojitelj iznosi i unosi sredstva potrebna za aktivnosti prilikom boravka na zraku 

zajedno s djecom. Ono što iz nekog razloga nisu u mogućnosti pospremiti , pospremaju 

spremačice.  

 Aktivnosti za boravak na zraku moraju biti isplanirane, a boravak na zraku evidentiran u 

pedagošku dokumentaciju. 

 Odgojitelj svakodnevno sa djecom ponavlja pravila o korištenju igrališta i ponašanju na 

boravku na zraku, motivira djecu na kvalitetnu igru čime se potiče i razvija svijest o 

zaštiti i samozaštiti od ozljeda i padova. 

 Odgojitelji moraju biti raspoređeni po punktovima i biti u blizini svake sprave koju djeca 

koriste na igralištu, nastojati imati svu djecu u vidokrugu kako bi se spriječile ozljede i 

bijeg djeteta. 

  Odgojitelji se ne smiju zadržavati u grupama. 

 Osoblje kuhinje svakodnevno iznosi vrčeve sa svježom vodom i plastične čaše. 

 Odgojitelj vodi računa o dovoljnom unosu tekućine 

 Odgojitelj priprema prostor u hladu za konzumaciju tekućine, plastične čaše i posudu za 

odlaganje čaša. Voda mora biti na djeci dostupnom mjestu. Nadopunu vode vrši 

odgojitelj. 
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 U slučaju potrebe djeteta za korištenjem sanitarnog čvora odgojitelj ide u pratnji djeteta, 

ostali odgojitelji do trenutka povratka prate sigurnost ostale djece na igralištu – 

međugrupna suradnja. Niti jedno dijete ne smije samo odlaziti u toalet ili u druge 

prostorije vrtića (bez obzira na dob). 

 Koristiti čim je više moguće prirodnu hladovinu  

 Roditelji se ne zadržavaju na igralištu i u neposrednoj blizini igrališta radi sigurnosti 

djece 

 

 

 

10. Postupci i mjere nadzora kretanja  osoba u objektu i oko 

objekta vrtića 

 

Svi zaposlenici su dužni:  

 obratiti pozornost na kretanje osoba po prostoru vrtića 

 obratiti pozornost na zatvaranje svih ulaza u vrtić, kao i vrata terasa. Obveza je svih 

zaposlenika zatvarati vrata. 

 obaveza roditelje je zatvaranje ulaza/izlaza u prostore vrtića 

 upozoravati osobe koje nisu zaposlenici ustanove da se u prostore soba dnevnog 

boravka ne ulazi ukoliko je isti prazan (spajanja skupina, korištenje dvorane, odlazak 

na izlet...) 

 osobe koje nisu zaposlenici ustanove upozoravati da ne koriste prostore koji nisu za 

njih namijenjeni ( lift, blagavaonice za osoblje, prostore kuhinje i slično). 

 ukoliko zaposlenici primijete otvorena vrata ili neučinkovitu sigurnosnu napravu dužni 

su ih zatvoriti i prijaviti kvar domaru i ravnatelju 

 

 

Ukoliko primijete sumnjivu osobu potrebno je: 

 pristupiti osobi i tražiti od nje informaciju o razlogu boravka u prostoru vrtića 

 zatražiti informacije o razlozima dolaska  

 nijedna nepoznata osoba ne smije se kretati po vrtiću bez pratnje nekog od radnika 

vrtića 

 u slučaju da osoba daje nesuvisle i netočne odgovore vezano za vrtićko okruženje 

potrebno je zamoliti ju da se identificira (Pozvati se na pravo zaštite djece ..) 

 ukoliko osoba odbija identifikaciju, zamoliti ju da se udalji iz prostora vrtića te ju  

ispratiti do izlaza i uvjeriti se da je napustila prostor vrtića ili nazvati nekoga tko 

može, ukoliko ste Vi u nemogućnosti 

 o tom događaju dužni smo obavijestiti  ravnatelja ili nekog od članova stručnog tima 

 

 



11 
 

11. Protokol postupanja kod izlaska djece izvan ustanove  (izleti, 

šetnje, posjete, kazališta i sl.) 
 

 

 Odgojna skupina dobiva točnu pisanu informaciju o sadržaju, vrsti, trajanju i uvjetima 

organiziranog putovanja izvan vrtića. 

 Uloga odgojitelja je da prije izlaska iz ustanove pripremi djecu ovisno o tome kamo se 

ide (šetnju, posjet, izlet i sl. ) na način da dijete jasno zna što se od njega očekuje, 

uvažavajući njegov interes i prirodnu znatiželju.  

 Pravovremeno obavijestiti roditelje o planu zbivanja za taj dan kako bi pripremom 

djeteta pridonijeli sigurnosti.  

 Roditelji ispunjavaju pismenu suglasnost o sudjelovanju djeteta u aktivnostima izvan 

ustanove. Ukoliko roditelj ne želi da dijete sudjeluje u programu, odgojitelj u suradnji 

s pedagogom organizira ostanak djeteta u drugoj skupini i o tome obavještava 

roditelja. 

 Prije odlaska u šetnju kvartom, javiti se jednom članu stručnog tima (prvenstveno 

pedagogu). 

 Djeca se  prevoze u vozilima koja ispunjavaju posebne uvjete za organizirani prijevoz 

djece. Prilikom prijevoza djece potrebno je osigurati svakom djetetu identifikacijsku 

karticu. 

 Prije izlaska iz vrtića potrebno je brojno stanje skupine prijaviti u kuhinju. 

 

Prilikom izlaska iz ustanove:  

 Odgojitelji su dužni ponijeti popis djece koja idu s brojevima mobitela roditelja 

 Provjeriti imaju li potpisanu suglasnost od strane roditelja za svako dijete, te istu predati 

članu stručnog tima koji ide u pratnji 

 Prilikom odlaska djece iz vrtića na cjelodnevne posjete, izlete i sl. obveza je odgojitelja 

nošenje prve pomoći, čije je sadržaj definiran prema naputku zdravstvene voditeljice 

 U pratnji djece u prijevozu izvan vrtića su odgojitelji i prema potrebi članovi stručnog 

tima 

 Ukoliko je moguće organizirati,  roditelj može ići u pratnji djetetu i to prema potrebi i uz 

prethodni dogovor sa članovima stručnog tima i ravnateljem 

 Odgojitelji, odnosno osobe u pratnji moraju imati stalni nadzor i kontrolu broja djece u 

programu koji je organiziran izvan vrtića 

 Bez obzira na prisutnost voditelja ili animatora programa, odgojitelji moraju biti cijelo 

vrijeme prisutni u  radu s djecom i skrbiti o njihovoj sigurnosti 

 Potrebno je djeci objasniti kojim redom sjedaju u autobus ( lijeva strana, redom kako 

ulaze i sl.), vodimo računa da naprijed budu oni koji lošije podnose vožnju, provjerimo 

jesu li svi sigurni i na svom mjestu (pojas) 

 Obratimo pozornost na temperaturu u busu, raskomotimo dijete i pri izlasku uvijek jedan 

odgojitelj provjeri jesu li uzeli sve sa sjedišta ( to je naša odgovornost) 
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 Ako su u pitanju višednevni izlasci iz vrtića važno se držati redoslijeda radnji i mjesta 

sjedenja jer to pridonosi sigurnosti djeteta. 

 

12. Mjere i postupci kod spavanja i dnevnog odmora djece u 

vrtiću 

 

 Odgojitelji imaju obvezu dobrog poznavanja općih i posebnih potreba djeteta  

 Opće i posebne potrebe djeteta za dnevni odmor obvezni su zadovoljavati kontinuirano, 

bez odlaganja i bez obzira na dob djeteta 

 U odgojnoj skupini s različitim potrebama djece za dnevni odmor odgojno obrazovni 

proces potrebno je organizirati tako da djeca koja se ne odmaraju ne ometaju djecu u 

dnevnom odmoru (valja upotrijebiti opće pedagoško-psihološko i didaktički metodičko 

obrazovanje za izbor primjerenih metoda, postupaka, oblika rada, sadržaja i aktivnosti za 

djecu) 

 U slučaju da dijete nakon 20 – 30 min nije zaspalo, odgojitelj ga je dužan ne poticati na 

odmor i ponuditi mu planirane aktivnosti za djecu koja ne spavaju, a djeca u godini pred 

polazak u školu najčešće nemaju potrebu za odmorom 

 Prostor i oprema sobe dnevnog boravka mora biti primjereno pripremljen (dovoljno zraka, 

topline, bez propuha, da nije previše zatamnjen, prikladna posteljina, individualno 

označena za svako dijete, adekvatna pokrivala za djecu i sl.) 

 Ovisno o dobi, djecu higijenski pripremiti za dnevni odmor (pranje zubi, skidanje suvišne 

odjeće, oblačenje pidžama i sl. 

 Posebnu pozornost usmjeriti na usnu šupljinu djeteta, kako se ne bi odmaralo s ostacima 

ne progutane hrane u ustima 

 Djeca nikad ne smiju ostati bez nadzora odgojitelja 

 

 

13. Protokol postupanja u slučaju nasilja među djecom 

 

Ovaj Protokol usklađen je s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i 

mladima (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2004.). 

 Treba odmah poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje 

prema djetetu, a u slučaju potrebe zatražiti pomoć stručnog suradnika psihologa ili 

pedagoga.  

 Ukoliko je dijete povrijeđeno u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili pregled ili se 

prema okolnostima slučaja može razumno pretpostaviti ili posumnjati da su takva 

intervencija ili pregled potrebni, postupa se prema Protokolu o pružanju prve pomoći.  

 Stručni suradnik će odmah obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja, a u slučaju da 

je postojala liječnika intervencija, uz dogovor s liječnikom čim to bude moguće. Razgovor 
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se obavlja tako da se postupa posebno obzirno, poštujući djetetovo dostojanstvo i pružajući 

mu potporu 

 Roditeljima djeteta koje je žrtva vršnjačkog nasilja dati obavijesti o mogućim oblicima 

savjetovanja i stručne pomoći djetetu u vrtiću i izvan njega.  

 Stručni suradnik mora što žurnije obaviti razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje te 

ukazati djetetu na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja, te ga savjetovati i poticati na 

promjenu takvog ponašanja. Tijekom razgovora posebno obratiti pozornost iznosi li dijete 

neke okolnosti koje bi ukazivale da je dijete žrtva zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj 

obitelji ili izvan nje, u kojem slučaju će se djelovati prema Protokolu postupanja u slučaju 

sumnje na zlostavljanje djeteta.  

 Stručni suradnik poziva na razgovor roditelje djeteta koje je počinilo nasilje, informira ih o 

događaju i dogovara zajedničko praćenje ponašanja djeteta, a u slučaju potrebe upućuje ih 

na savjetovanje ili stručnu pomoć izvan vrtića (centar za socijalnu skrb, poliklinika za 

zaštitu djece, obiteljsko savjetovalište i slično).  

 O poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te svojim opažanjima stručni suradnici 

će sačiniti službene bilješke, kao i voditi odgovarajuće evidencije zaštićenih podataka koje 

će se dostaviti na zahtjev drugim nadležnim tijelima. 

 Odgojitelji u suradnji sa stručnim suzaposlenicima planiraju poticaje za jačanje 

samoregulacije emocija i jačanja socijalnih kompetencija djece usmjerenih na nenasilno 

rješavanje sukoba.  

 Za dijete počinitelja nasilja planira se plan podrške u vrtiću, a jednom mjesečno održavaju 

se timski dogovori odgojitelja i stručnih suradnika na kojima se razmjenjuju informacije, 

evaluiraju dosadašnji postupci i dogovaraju novi.  

 

14. Protokol postupanja u slučaju kad je dijete izvan kontrole 

emocija i ponašanja 

 

 Ako odgojitelj ne može smiriti dijete, treba ga izvesti iz sobe dnevnog boravka i ostati s 

djetetom, te pozvati drugu dostupnu osobu kako  druga djeca ne bi ostala bez nadzora 

odrasle osobe.  

 Potrebno je ukloniti sve predmete  kojima se dijete može ozlijediti.  

 U slučaju pojave nasilnog ponašanja među djecom postupa se prema Protokolu postupanja 

u slučaju nasilja među djecom.  

 Potrebno je što žurnije razgovarati s djetetom koje je iskazalo nepoželjno ponašanje. 

Odgojitelj treba pokušati umiriti dijete, a ako ne uspije, pozvati stručnog suradnika 

psihologa ili pedagoga. Dijete se vraća u odgojnu skupinu nakon što se umirilo.  

 Opis događaja (što je prethodilo ponašanju, opis ponašanja, tijek situacije) odgojitelji 

navode u pedagoškoj dokumentaciji. O događaju i planu podrške djetetu stručni suradnik 

izvještava roditelje i vodi službene bilješke. 



14 
 

 Ako dijete svojim ponašanjem ugrožava vlastitu ili sigurnost druge djece i/ili zaposlenika, 

a sve intervencije odgojitelja i stručnih suradnika ne dovode dijete u kontrolu emocija i 

ponašanja, stručni suradnik poziva roditelja. Dijete ni u jednom trenutku ne ostaje bez 

nadzora odrasle osobe.  

 Ukoliko se ponašanje djeteta ponavlja ili je takvog intenziteta da ugrožava dijete samo ili/i 

drugu djecu, stručni suzaposlenici zajedno s odgojiteljima donose plan opservacije i 

interventnih postupaka s djetetom. Odgojitelji provode funkcionalnu analizu ponašanja u 

trajanju najkraće tjedan dana. Stručni suzaposlenici obavljaju opservaciju u skupini u 

trajanju tjedan dana uvažavajući sve indikatore kvalitete odgojno-obrazovnog rada.  

 Temeljem nalaza funkcionalne analize ponašanja i opservacije izrađuje se plan pozitivne 

podrške za dijete s jasno navedenim zadaćama svih stručnih zaposlenika. Odgojitelji i 

stručni suzaposlenici izvještavaju roditelje o nalazima praćenja i planu podrške. Jednom 

mjesečno održavaju se timski dogovori odgojitelja i stručnih suradnika na kojima se 

razmjenjuju informacije, evaluiraju dosadašnji postupci i dogovaraju novi.  

 

 

15. Protokol postupanja u slučaju neprimjerenog spolnog 

ponašanja među djecom 

 

 Ako odgojitelji (ili/i drugi stručni djelatnik Vrtića) primi informaciju ili kod djeteta/djece 

uoči namjeru ili neprimjereno, neuobičajeno ili zabrinjavajuće spolno ponašanje, treba na 

primjeren način zaustaviti ponašanje, razgovarati s djecom i uputiti ih na pravila spolnog 

ponašanja. 

 Osoba koja ima saznanja o događaju treba obavijestiti stručnog suradnika psihologa, a u 

njegovom odsustvu drugog stručnog suradnika u Vrtiću. Odgojitelj i stručni suradnik 

psiholog će obaviti razgovore s djecom uključenom u događaj, te s drugom djecom i 

odraslim osobama koje imaju spoznaju o događaju i pružiti potrebnu pomoć i podršku. Pri 

tome se ne inkriminira nikoga od djece. 

 Psiholog prikuplja podatke o događaju i općenito o funkcioniranju djeteta/djece temeljem 

razgovora s odgojiteljima, opservacije djeteta u skupini, intervjua s djetetom uz primjenu 

odgovarajućih psiholoških mjernih instrumenata, te donosi procjenu o vrsti seksualnog 

ponašanja.  

 Ukoliko se procjenjuje da se radi o očekivanom i blaže odstupajućem seksualnom 

ponašanju, odgojitelji u suradnji s psihologom planiraju razvojno primjerene preventivne  

postupke za odgojnu skupinu i pojedino dijete koji svakako uključuju i adekvatan nadzor u 

skupini. Psiholog s odgojiteljima obavlja razgovor s roditeljima radi informiranja o 

događaju i poduzetim koracima. Roditelje se informira o mogućnostima dobivanja stručne 

pomoći i podrške za sebe i dijete u vrtiću ili vanjskim ustanovama.   

 Ukoliko se procjenjuje da se radi o problematičnom spolnom ponašanju, psiholog o tome 

obavještava ostale stručne suradnike u vrtiću i ravnatelja. Odgojitelji u suradnji s 

psihologom planiraju razvojno primjerene preventivne  postupke za odgojnu skupinu i 

pojedino dijete koji svakako uključuju i adekvatan nadzor u skupini. Stručni tim informira 
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roditelje o činjenicama i okolnostima događaja i dogovaraju zajedničko praćenje ponašanja 

djeteta, izvješćuju roditelje o poduzetim i planiranim aktivnostima u vrtiću. Psiholog i po 

potrebi i drugi stručni suzaposlenici pružaju roditeljima stručnu pomoć i podršku unutar 

vrtića. 

 Ako procijene potrebnim, stručni suzaposlenici upućuju roditelje i/ili dijete na stručnu 

pomoć izvan vrtića (centri za socijalnu skrb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 

obiteljska savjetovališta, Kliniku za psihološku medicinu KBC Zagreb i dr.).  

 U slučaju sumnje na zlostavljanje djeteta, postupa se prema Protokolu postupanja u slučaju 

sumnje na zlostavljanje djeteta.  

 Tijekom primjene svih postupaka iz Protokola važno je izbjeći etiketiranje djeteta kao 

devijantnog ili kao zlostavljača. Svi stručni djelatnici o poduzetim aktivnostima vode 

dokumentaciju sukladno svom djelokrugu rada 

 

 

 

16. Protokol postupanja kada roditelji ne žive u obiteljskoj 

zajednici  

 

Roditelji imaju pravo i dužnost ravnopravno, zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku 

skrb, neovisno o tome žive li zajedno ili odvojeno. Kad roditelji trajno ne žive zajedno, dužni 

su ostvarivanje roditeljske skrbi sporazumno urediti planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. 

Jedan roditelj samostalno ostvaruje roditeljsku skrb potpuno, djelomice ili u odnosu na 

odlučivanje o određenom bitnom pitanju u vezi s djetetom samo na temelju sudske odluke.  

 Kada roditelj dobije sudsku rješenje i plan roditeljske skrbi, dužan je presliku donijeti 

stručnom suradniku psihologu ili pedagogu koji će informirati odgojitelje o značajnim 

dijelovima. Jedna kopija navedenih dokumenata dio je dokumentacije odgojno-obrazovne 

skupine, a jedna je u individualnom dosjeu djeteta kojeg vode stručni suradnici. Tek kad 

dobijemo službeno rješenje, postupamo u skladu s njim.  

 Poželjno je da stručni suradnik psiholog i/ili pedagog roditelje pozove na razgovor, zajedno 

ili odvojeno, s ciljem boljeg upoznavanja situacije u kojoj se dijete nalazi te upoznavanja 

roditelja s pravima i obvezama dok se dijete nalazi u vrtiću.  

 Ako postoje poteškoće u komunikaciji između roditelja i odgojitelja u tolikoj mjeri da 

ometaju pravilnu brigu o djetetu ili postoje promjene u djetetovom ponašanju, odgojitelj 

obavještava stručnog suradnika psihologa ili pedagoga.  

 Oba roditelja, izuzev u slučaju kada je roditelj lišen roditeljskog prava, imaju pravo 

informirati se o djetetovom razvoju i boravku u vrtiću. 

 Ako roditelj s kojim dijete ne živi želi odvesti dijete iz vrtića u dane koji nisu u skladu sa 

sudskom odlukom ili planom, drugi roditelj treba prethodno dati pismenu izjavu kojom 

izražava suglasnost s navedenim.  

 Ako roditelj s kojim dijete ne živi želi odvesti dijete iz vrtića u dane koji nisu u skladu sa 

odlukom ili planom, a da to prethodno nije pismenom izjavom najavio drugi roditelj, 
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odgojitelj će nazvati drugog roditelja i zamoliti da dođe u vrtić kako bi se roditelji 

dogovorili o odlasku djeteta iz vrtića. Odgojitelj postupa prema dogovoru prisutnih 

roditelja.   

 U slučaju kad se roditelji ne mogu sporazumjeti oko sadržaja roditeljske skrbi ili o 

ostvarivanju djetetovih prava vezanih za njegov boravak u vrtiću (npr. roditelji se ne mogu 

složiti hoće li će dijete upisati u vrtić, odnosno ispisati iz vrtića, neslaganje vezano za upis 

u određeni program, neslaganje vezano za prehranu djeteta u vrtiću, izlete i sl.) odgojitelj 

ili stručni suradnik uputiti će roditelje ravnatelju. 

 Vrtić nije ovlašten donositi odluke u korist, odnosno na štetu jednog od roditelja. 

 U slučaju da se roditelji ne mogu sporazumjeti, ravnatelj je dužan uputiti roditelje da se 

obrate centru za socijalnu skrb ili sudu koji će u izvanparničnom postupku donijeti odluku. 

 Do sporazuma roditelja ili donošenja sudske odluke, vrtić će postupati prema zatečenom 

stanju pazeći na interese djeteta. 

 

 

16.a PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU KADA JE RODITELJ LIŠEN  

RODITELJSKE SKRBI 

 Ukoliko je roditelj lišen roditeljske skrbi, drugi roditelj je obvezan dostaviti stručnom 

suradniku psihologu ili pedagogu odluku kojom je određeno lišenje roditeljske skrbi. U 

slučaju da su oba roditelja lišena roditeljske skrbi, sudsku odluku dostavlja skrbnik djeteta.  

 Roditelj lišen roditeljske skrbi gubi pravo na sve sadržaje skrbi prema djetetu. Ne može 

dovoditi ili odvoditi dijete, viđati dijete u vrtiću, odlučivati o njegovom boravku u vrtiću, 

tražiti informacije o djetetu i drugo. U slučaju da roditelj koji je lišen roditeljske skrbi 

postupa protivno tome, ravnatelj je dužan odmah obavijestiti policiju, centar za socijalnu 

skrb i drugog roditelja. 

 Vraćanje roditeljske skrbi dokazuje se na isti način kao i lišavanje. 

 Ovaj protokol se na odgovarajući način primjenjuje i ako je sud roditelju ili drugoj osobi 

odredio mjeru zabrane neovlaštenog približavanja djetetu na određenim mjestima ili na 

određenu udaljenost te da ga uznemirava.  
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17. Protokol postupanja u slučaju dolaska po dijete, osobe za koju 

postoji sumnja da je u alkoholiziranom ili drugom neprimjerenom 

psihofizičkom stanju 
 

Ako odgojitelj procijeni da je osoba u takvom psihofizičkom stanju da nije u stanju odvesti 

dijete iz vrtića, treba poduzeti sljedeće mjere: 

 Odgojitelj dojavljuje situaciju ravnatelju ili članu stručnog tima koji se uključuju u 

komunikaciju s osobom i preuzimaju brigu za konačno rješenje situacije.  

Koraci koje će poduzeti:  

            - zadržati smirenost, roditelja povesti van vidokruga djece 

            - potražiti pomoć druge osobe ( paziti na djecu u skupini) 

- telefonski kontaktirati  drugog roditelja i izvijestiti ga  o situaciji te zamoliti da dođe 

po dijete  

 - ukoliko roditelj nije dostupan, nazvat druge osobe za koje postoji izjava da mogu 

doći po dijete 

 Odgojitelj treba ukratko opisati situaciju u pedagošku dokumentaciju skupine.  

 

Ako ravnatelj i  suzaposlenici nisu u vrtiću: 

 Obavijestiti ravnatelja 

 Odgojitelj treba reći osobi da ne smije predati dijete ako se čini da osoba ne može na 

siguran način dijete odvesti iz vrtića. Potom zamoliti osobu da zbog brige za siguran 

dolazak djeteta do kuće nazove drugog roditelja kako bi došao po dijete. 

 Ako je osoba u takvom stanju da ne može nazvati (ili ne želi) drugog roditelja/ ovlaštenu 

osobu, odgojitelj ili drugi zaposlenik pozivaju drugog roditelja/ovlaštenu osobu 

 Ako odgojitelj telefonski ne može dobiti roditelje ili druge ovlaštene osobe poziva policiju 

na 192, te prenosi informacije i postupa sukladno uputama. 

 Odgojitelj treba ostati u vrtiću s djetetom do okončanja situacije. S njima mora ostati barem 

još jedan zaposlenik vrtića. 

 Odgojitelj treba napisati izvješće s kratkim opisom situacije te ga sutra predati ravnatelju.  

 Ravnatelj će idući dan pozvati roditelje djeteta na razgovor, na kojem će prisustvovati i 

stručni suradnik i odgojitelj. 

 Ukoliko je osoba agresivna ili ne surađuje ne ulaziti u raspravu, pozvati policiju na 192  i 

pokušati zadržati roditelja i dijete do dolaska policije. Potom naziva ravnatelja i 

obavještava ga o situaciji.  

 U svakom trenutku voditi računa da djeca ne budu izložena neugodnim scenama 
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NAPOMENA: Važno je da odgojitelji na roditeljskim sastancima (više puta tijekom godine) 

informiraju i podsjećaju roditelje o tome da im u slučaju alkoholiziranosti ili drugog 

neprimjerenog psihofizičkog stanja neće smjeti predati dijete. 

 

18. Protokol postupanja u slučaju sumnje na zlostavljanje djeteta 

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10) stručni 

zaposlenici u djelatnosti odgoja i obrazovanja obvezni su prijaviti policiji ili državnom 

odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svojih poslova. 

Sukladno Obiteljskom zakonu (NN 103/15), svatko je dužan prijaviti centru za socijalnu skrb 

povredu djetetovih osobnih i imovinskih prava. Povreda osobnih prava podrazumijeva 

osobito: tjelesno ili mentalno nasilje, spolne zlouporabe, zanemarivanje ili nehajno 

postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje djeteta. 

Ovaj Protokol je usklađen s Protokolom postupanja u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja 

djece (Vlada RH, 2014.).  

 Stručni zaposlenici su dužni poduzimati mjere zaštite prava djeteta: 

 U slučaju da odgojitelj prilikom dolaska djeteta u vrtić ili tijekom boravka djeteta u vrtiću 

opazi bilo kakve znakove koji bi mogli ukazivati na zlostavljanje djeteta (crvenilo, 

modrice, posjekotine, rane, ugrize, ogrebotine, verbalne neprimjerenosti odgojnoj situaciji i 

dr.), obraća se izravnim upitom roditeljima o karakteru povrede, bilježi objašnjenje 

roditelja i evidentira svoja zapažanja u normativnu pedagošku dokumentaciju. Razgovor 

odgojitelj obavlja vodeći se interesom djeteta i bez iskazivanja sumnje u roditelja.  

 Svoje sumnje odgojitelj prezentira stručnom suradniku koji u suradnji s drugim stručnim 

suzaposlenicima i zdravstvenom voditeljicom dalje timski poduzimaju odgovarajuće mjere. 

Odgojitelj ne provodi istraživalačko ispitivanje djeteta o vrsti i sadržaju sumnje na 

njegovo zlostavljanje. Zdravstveni voditelj će pregledati dijete, napraviti zapisnik i 

procijeniti o mogućnostima nastanka ozljede, samostalno ili uz konzultacije.  

 

 Ukoliko je dijete povrijeđeno u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili pregled ili se 

prema okolnostima slučaja može pretpostaviti da su takva intervencija ili pregled potrebni, 

djeluje se prema Protokolu o pružanju prve pomoći. 

 Ako kod djeteta ne postoje jasni znakovi zlostavljanja, no odgojitelj procijeni da je 

potrebno pomnije pratiti dijete kako bi se isključila ili potvrdila sumnja na zlostavljanje, u 

suradnji sa stručnim timom provodi se opservacija djeteta (u trajanju prema potrebi, a 

najduže 1 mjesec).  

 Ukoliko stručni suzaposlenici odmah ili nakon opservacije djeteta, sumnju na zlostavljanje 

procijene osnovanom, ravnatelj će izvršiti prijavu sumnji o zlostavljanju djeteta policiji i 

obavijestiti centar za socijalnu skrb te ih upoznati sa svim činjenicama i okolnostima 

slučaja i aktivnostima koje će se poduzeti te na njihovo traženje odmah dostaviti svu 

dokumentaciju vezanu uz navedeni slučaj radi pokretanja postupka zaštite prava djeteta. 
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Odgojitelji i stručni suzaposlenici i dalje prate dijete u skupini uz obavezno unošenje 

podataka u propisanu pedagošku dokumentaciju.  

 Ukoliko odgojitelj zamjećuje znakove zanemarivanja djeteta, informirat će o tome stručnog 

suradnika. Stručni suradnik obavit će razgovor s roditeljima i pružiti podršku u 

zadovoljavanju potreba njihove djece. Ovisno o procjeni stručnog suradnika roditelje će se 

uputiti i na stručnu pomoć izvan vrtića. Odgojitelji i stručni suzaposlenici provode zatim 

opservaciju djeteta (u trajanju prema potrebi, a najduže 1 mjesec). Istovremeno se ostvaruje 

intenzivna suradnja s roditeljima kroz svakodnevnu komunikaciju i povremene 

savjetodavne razgovore stručnih djelatnika s roditeljima.  

 Ukoliko se uz poduzete mjere i nadalje uočavaju znakovi zanemarivanja djeteta, ravnatelj 

će izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb. Nakon podnesene prijave, vrtić je dužan 

postupati prema uputama centra za socijalnu skrb i drugih nadležnih tijela. Informacije o 

sumnjama na zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta ne smiju se iznositi drugim roditeljima, 

zaposlenicima i osobama koje nisu uključene u slučaj. 

 Obavezno je da svaki stručni zaposlenik 

 u vrtiću evidentira u propisanu pedagošku dokumentaciju poduzete mjere, a o obavljenim 

razgovorima vode se službene bilješke.  

 

 

19. Protokol postupanja kod sukoba između zaposlenika i drugih 

odraslih osoba 
 

 U svim situacijama treba primijeniti znanja i vještine aktivnog slušanja, zadržati smirenost 

i profesionalnu razinu odnosa. Treba izbjeći „obrambeni stav“ i saslušati sugovornika te 

uputiti na razgovor u vremenu kada je situacija primjerena (ne pred djecom, ne u trenutku 

kada je odgojitelj u neposrednom radu i sl.) 

 Ne raspravljati sa sugovornikom pred djecom ili drugim roditeljima te ne komentirati 

situacije pred djecom ili pred drugim roditeljima. 

 Ovisno o problemu, odgojitelj poziva drugu odgovornu osobu (stručnog suradnika, 

ravnatelja). Ukoliko to nije moguće, upućuje osobu da se obrati stručnom suradniku i/ili 

ravnatelju u njegovo radno vrijeme.   

 Ako odgojitelj ili drugi djelatnik nasluti rastuće nezadovoljstvo sugovornika, o tome 

preventivno izvještava stručnog suradnika ili ravnatelja.  

 U slučaju fizičkog nasilja, prijetnje fizičkim nasiljem ili verbalnog nasilja, kojeg nije 

moguće zaustaviti, bilo koji djelatnik vrtića treba pozvati policiju.  

 Nakon riješene situacije potrebno je sastaviti zapisnik i navesti svjedoke. 
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20. Alergije ili intolerancije na hranu 

Metode, postupci i oblici rada  

 

 Prilikom inicijalnog razgovora  evidentira se alergija ili intolerancija na namirnicu 

 Zdravstvena voditeljica prema potrebi provodi razgovor s roditeljima i traži 

medicinsku dokumentaciju na temelju koje piše protokol ukoliko za istim postoji 

potreba.  

 Popis djece sa nutritivnim alergijama dostavlja se u svaku skupinu, na odgojiteljima 

vidljivo mjesto, kuhinju te se redovito ažurira. 

 U dogovoru s roditeljima se rade izmjene u jelovniku 

 Zdravstvena voditeljica prema potrebi izrađuje poseban jelovnik, dostavlja ga u 

kuhinju i u skupinu u kojoj dijete boravi 

 Zdravstvena voditeljica  upoznaje osoblje kuhinje i odgojitelje sa djetetovim 

potrebama, kuhari su dužni provjeravati deklaracije i obroke 

 Obrok za dijete sa nutritivnom alergijom mora biti u posebnoj posudi označenoj 

imenom i prezimenom djeteta te nazivom skupine 

 Odgojitelj svakodnevno bilježi i obavještava kuhinju o prisutnosti djeteta sa 

nutritivnom alergijom u skupini.  

 Odgojitelj provjerava pristigli obrok i daje ga djetetu u skupini 

 Odgojitelj kontrolira i nadzire konzumaciju obroka 

 Naglasiti roditelju važnost javljanja nedolaska u vrtić najkasnije do 9 sati, radi 

organizacije kuhanja 

 U slučaju alergijske reakcije se postupa prema protokolu, obavještava se zdravstvena 

voditeljica i roditelji, prema potrebi se zove 194 (u slučaju odsutnosti ZV hitnu pomoć 

i roditelja zove odgojitelj) 

 Roditelji su dužni izvijestiti odgojitelje i zdravstvenu voditeljicu o svim promjenama 

vezanim uz zdravstveno stanje djeteta, te o istoj dostavljaju liječničku 

dokumentaciju(ukoliko ju posjeduju). 

 Odgojitelj piše izviješće o događaju 
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21.Postupak pružanja prve pomoći 

Metode, postupci i oblici rada za pružanje prve pomoći 

 

 Zadržati prisebnost, ne paničariti 

 Ostati uz dijete 

 Provjeriti stanje svijesti  

 Ukoliko je bez svijesti a normalno diše, okrenuti dijete u bočni položaj 

 Ohrabriti, umiriti dijete stvoriti osjećaj sigurnosti  

 Prva pomoć pruža se na mjestu nezgode, ovisno o tipu 

 Ukoliko dijete ima neku kroničnu bolest, postupiti prema protokolu (primijeniti 

klizmu, inhalaciju) 

 Ukoliko sumnjate na povredu kralješnice  ostaviti dijete u položaju u kojem je 

zatečeno 

 Okrenuti dijete  u bočni položaj, da se ne uguši ukoliko se ne radi o povredi 

kralješnice  

 Djetetu ne davati ništa jesti ni piti 

 Prema potrebi pozvati stručnu pomoć (zdravstvenu voditeljicu, osposobljenog radnika 

za pružanje prve pomoći ili hitnu medicinsku pomoć na 194 ili 112) 

 O povredi obavezno obavijestiti roditelja- odgojitelj u čijoj smjeni se ozljeda dogodila 

 Manje povrede zbrinjavaju se u vrtiću od strane zdravstvene voditeljice ili 

osposobljenog radnika za pružanje prve pomoći ili odgojitelja 

 Povrede evidentira zdravstvena voditeljica u propisanu evidenciju na temelju obrasca 

koji ispunjava odgojitelj u čijoj smjeni se ozljeda dogodila 

 Odgojitelj popunjava izjavu o ozljedi djeteta i dostavlja zdravstvenom voditelju koji 

isto dostavlja ravnatelju a roditelje upućuje na dostavu medicinske dokumentacije u 

tajništvo po završetku liječenja radi podnošenja odštetnog zahtijeva na osiguranje. 

 Odgojitelj piše izviješće o događaju u knjigu pedagoške dokumentacije 
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22.Prva pomoć kod febrilnih konvulzija/epilepsije 

Metode, postupci i oblici rada 

 

 Ukloniti predmete iz djetetove blizine kojima bi se moglo ozlijediti (stolac, krevet i 

sl.) 

 Za vrijeme napada ne gurati djetetu ništa u usta  

 Odgojitelj ostaje uz dijete  

 Potraži pomoć zdravstvene voditeljice i još jedne odrasle osobe 

 Osobe u pomoći organiziraju izlazak ostale djece iz prostorije i objašnjavaju razloge 

na djeci primjeren način 

 Ostati sabran, NE paničariti i vikati 

 Pozvati hitnu pomoć 194 ili 112 

 Pozvati roditelje 

 Biti uz dijete ne ostavljati ga samog 

 Postaviti jastuk deku ili neki drugi mekani predmet djetetu pod glavu 

 Otkopčati sve što dijete steže 

 Ne sprečavati grčenje ekstremiteta 

 Ne davati djetetu ništa za jesti ni piti za vrijeme napada 

 Ukoliko postoji medicinska dokumentacija i propisan lijek (rektalna klizma) potrebno 

je postupiti prema protokolu 

 Nakon prestanka napada postaviti dijete u bočni položaj, provjeriti da li je usna 

šupljina prazna i da li su dišni putevi prohodni  

 Odgojitelj piše izviješće o događaju 

 

23.Zaštita djece od izloženosti UV zračenju za vrijeme boravka 

na zraku 
Metode, postupci i oblici rada 

 

 Zdravstvena voditeljica piše pismene upute za roditelje, a suradnja se ostvaruje preko 

„kutića za roditelje“ , usmenih uputa odgojitelja i web stranice vrtića 

 Upute sadrže popis zaštitnih sredstava koje svaki roditelj treba donijeti za svoje dijete 

(pokrivalo za glavu, lagana prozračna odjeća, rezervna odjeća u dovoljnoj količini, 

kremu sa  zaštitnim faktorom i sl.) 

 Odgojitelj s djecom radi na osvješćivanju važnosti  zaštite od prejakih sunčevih zraka, 

važnosti unosa dovoljne količine tekućine i vodi računa o provođenju mjera zaštite 

tijekom boravka na zraku 

 Edukativnim  i savjetodavnim radom, kontrolom i nadzorom upućivati djecu na 

izbjegavanje jakog sunca 
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 Domar i spremačice se brinu o tome da se pješčanici i terase u jutarnjim satima 

osvježe vodom 

 Boravak na zraku se u ljetnim mjesecima ne preporuča između 10 i 16 h 

 Koristiti dijelove igrališta koji omogućuju aktivnosti u hladu 

 Osoblje kuhinje svakodnevno iznosi vrčeve sa svježom vodom, a odgojtelji pripremaju 

mjesto za konzumaciju vode, plastične čaše i posudu za odlaganje istih 

 Odgojitelj se brine o nadopuni vrča vodom 

 U slučaju bilo kakve sumnje na štetno korištenje vanjskog prostora vrtića u vrijeme 

ljetnih mjeseci kontaktirati zdravstvenu voditeljicu i postupiti prema naputku 

 

 

 

 

24. Protokol pripreme DV za provođenje Programa Djeca u 
prirodi –Grad mladih 

 

 U tekućoj pedagoškoj godini pedagoginja prijavljuje broj školskih obveznika za iduću 

pedagošku godinu  

 DV dobiva termine boravka u GM  za broj prijavljene djece  

 DV raspoređuje djecu po skupinama za predviđene termine 

 Mjesec dana prije polaska se na kutić za roditelje stavlja tablica za upis djece  

 30 dana prije dogovorenog termina vrtić dostavlja Zagrebačkom holdingu d.o.o. 

podružnici Vladimir Nazor (prema protokolu o plaćanju Programa  za roditelje):       

 Popis djece koja dolaze u Program djeca u prirodi radi ispisivanja uplatnica za 

roditelje.  

 Kontakt odgojitelja koji dolaze u Program s djecom                 

 Odgojitelji roditeljima dijele Izjavu roditelja o suglasnosti sudjelovanja  djeteta u  

programu grad mladih- djeca u prirodi i Obrazac koji sadrži opće i zdravstvene 

podatke o djetetu- polazniku programa  

 

 Po dolasku uplatnica iste se prosljeđuju roditeljima od strane odgojitelja 

 Organizacija prijevoza-informiranje prijevoznika  putem maila, o vremenu polaska i 

broju djece ( pedagog) 
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 Organizacija roditeljskog sastanka za roditelje polaznika, 3 tjedna prije polaska u GM 

(pedagog, zdravstveni voditelj, odgojitelji) 

 Prikupljanje ispunjenih suglasnosti  

 Slanje prijave za boravak u GM, prijava mora sadržavati:  

 Obrazac prijave vrtića  za sudjelovanje u programu –originalna lista GUZOOIS 

 Popis djece i odgojitelja sa svim traženim podacima – obavezno na svakom popisu 

naznačiti broj kućice – originalna lista GUZOOIS 

 Tablicu sa zdravstvenim podacima o djeci – obavezna oznaka kućice 

 Sve podatke poslati najkasnije u četvrtak prije polaska u GM do 13,00 sati na mail 

djecauprirodimail@gmail.com 

 U slučaju bolesti ili  ozljede djeteta odgojitelji kontaktiraju ZV u GM i roditelje djeteta 

 U slučaju da je dijete bolesno na dan  polaska, a ozdravi u toku tjedna, može uz 

liječničku potvrdu naknadno doći u GM u pratnji roditelja. Roditelji u tom slučaju 

trebaju ranije kontaktirati odgojitelje, kako bi se dogovorili oko preuzimanja djeteta.  

 Za vrijeme boravka u Gradu Mladih vrijede sigurnosni i zaštitno- preventivni 

programi DV Trnsko 

 

   25. Protokol kod pojave akutne bolesti djeteta 

 

 Obavijestiti roditelja ukoliko uočimo bilo kakvu promjenu u ponašanju djeteta i to 
ovisno o hitnosti, odmah ili po dolasku roditelja po dijete 

 U slučaju porasta tjelesne temperature  obavijestiti roditelja i zamoliti da dođe po 
dijete 

 Antipiretik se daje u slučaju febriliteta iznad 38, osim iznimno 

 U slučaju pojave proljeva ili povraćanja 2x i više obavijestiti roditelja te ih uputiti 
liječniku 

 Ukoliko roditelji budu pozvani da dođu po dijete u vrtić zbog pojave simptoma bolesti 
ili ozljeđivanja, pri povratku u skupinu moraju donijeti liječničku ispričnicu 

 Prema potrebi, u slučaju pojave bolesti, u skupini se provode potrebne 
protuepidemijske mjere 
 
 
 
 
 
 

mailto:djecauprirodimail@gmail.com
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26. Protokol kod porasta tjelesne temperature 
 

                       Vrijednosti normalne, povišene i visoke temperature  

   pod pazuhom  

 Normalna tjelesna temperatura  36oC - 37oC  

 Povišena tjelesna temperatura  37,1oC - 37,9oC   

 Visoka tjelesna temperatura (vrućica - febrilitet) viša od 38oC   

 Snižena tjelesna temperatura (pothlađenost) niža od 36oC  

              
 
Postupci kod povišene tjelesne temperature su sljedeći: 
 
 

1. Nazvati i obavijestiti roditelja da dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu, te 
zamoliti da dođu po dijete 
 

2. Ako dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu do 38 °C primjenjujemo fizikalne 
metode snižavanja tjelesne temperature poput oslobađanja djeteta viška odjeće, 
rehidracija tekućinom (voda, čaj…) 

 
3. Ako dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu iznad 38°C primjenjujemo 

antipiretske mjere snižavanja povišene temperature Lupocet sirupom – pod 
uvjetom da dijete nema medicinsku kontraindikaciju (alergiju na lijek)! 

 
4. Dijete promatramo dok roditelj ne dođe po njega, kada roditelju treba reći koje 

načine snižavanja tjelesne temperature smo primijenili kod djeteta. 
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27. Protokol kod ozljeda djeteta 
              

Umiriti drugu djecu 

Jasnim riječima objašnjavati što se dogodilo, zamoliti kolegicu iz druge grupe ili najbližu odraslu osobu  da 
bude uz djecu. 

Utvrditi težinu ozljede 

Lakša ozljeda 

Ogrebotine, udarci i padovi koji  
narušavaju površinski integritet 
kože, ubod insekta, ugriz drugog 

djeteta, krvarenje iz nosa bez 
prethodne trauma nosa ….   

Teža ozljeda 

Jači udarci, posjekotine i 
razderotine s dubljom traumom 
kože i potkožnog tkiva, ubod 

insekta alergičnog djeteta, 
oteklina, ograničena funkcija, 

deformitet ekstremiteta, trauma 
nosa, sluznice usta, oka s 

krvarenjem…  

Jako teška ozljeda 

Gubitak svijesti, gušenje, jače 
krvarenje… 

1. Sanirati ozljedu na licu 
mjesta,  pokriti sterilnom 
kompresom, staviti hladan 
oblog, stisnuti nosnice… 

2. Pratiti ponašanje djeteta 

3. Obavijestiti o događaju 
zdravstvenu voditeljicu  

4. Obavijestiti roditelja- 
odgojitelj u čijoj smjeni se ozljeda 
dogodila 

5. Napisati zabilješku u dnevna 
zapažanja 

 

1. Prvu pomoć daje odgojitelj 
djeteta ili osoba koja je taj tren 
spremnija 

2. Poziva se zdravstvena 
voditeljica koja:  

3. DOLAZI – pruža prvu pomoć 
djetetu, obavještava roditelje 
koji dolaze po dijete i odvode ga 
u zdravstvenu ustanovu, 
obavijestiti ravnatelja. 

4. NEMA JE –nakon pružene 
prve pomoći obavijestiti 
roditelje koji dolaze i odvoze 
dijete u zdravstvenu ustanovu, 
obavijestiti ravnatelja. 

 

Ukoliko roditelji ne mogu doći a 
neophodan je odlazak u 
zdravstvenu ustanovu, matični 
odgojitelj ide s djetetom vozilom 
hitne pomoći 

1. Najspremniji pruža prvu 
pomoć točno prema pravilima 
za pojedinu vrstu ozljede 

2. Jedan djelatnik zove HITNU 
112 ili 194 

3. Zove se zdravstvena 
voditeljica 

4. Odgojitelj dijete  prati u 
bolnicu sa HITNOM POMOĆI 

5. Obavijestiti roditelje, 
obavijestiti ravnatelja 

Odgojitelj piše zapisnik u dokumentaciju, popunjava obrazac o ozljedi u slučaju teže i jako teške ozljede. 

Dan nakon ozljede odgojitelj i / ili zdravstveni voditelj zovu roditelje radi informiranja o stanju djeteta. 
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