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PROTOKOL POSTUPANJA VEZANO UZ SIGURAN BORAVAK DJECE NA 

OTVORENOM  

 

Dječji vrtić „Šumska jagoda“ ima definiran  Protokol postupanja i metode djelovanja vezane uz 

sigurnost djece na dvorištu i ostalim vanjskim prostorima u okviru Dopune Programa mjera 

povećanja sigurnosti Dječjeg vrtića „Šumska jagoda“. 

Ovim protokolom dopunjava se i konkretizira sve definirano Protokolom vezanim uz sigurnost 

djece na dvorištu i ostalim vanjskim prostorima u okviru Dopune Programa mjera sigurnosti, s 

naglaskom na aspekt zaštite djeteta od rizičnih situacija . 

Potrebno je kontinuirano promišljati o maksimalnom osiguravanju zaštite zdravlja djece i 

odraslih tijekom pripreme za odlazak na dvorište kao i provedbi aktivnosti tijekom 

boravka djece na zraku. 

Odgojitelji unaprijed planiraju s drugim odgojiteljima objekta vrijeme i način boravka na 

otvorenom sa svrhom da se izbjegne istovremeni boravak velikog broja djece u prostoru 

garderoba, hodnika, stepeništa te samog dvorišta.  

Važno je dogovoriti: 

 fleksibilan način pripreme za izlazak na dvorište (jedna po jedna skupina u garderobi i 

predprostoru, hodniku),  

 fleksibilno vrijeme izlaska i boravka na dvorištu (da se djeci osigura vrijeme boravka na 

zraku uz pridržavanje održavanja fizičke distance i manjeg broja djece na dvorištu).  



To se odnosi i na prijepodnevni i na poslijepodnevni izlazak na dvorište. 

Isto tako je neophodno kvalitetno promišljati i planirati aktivnosti koje će se djeci ponuditi 

tijekom boravka na zraku kao i prostor u kojem će se djeca moći igrati bez da ulaze u previše 

miješanja s djecom drugih skupina i direktnih kontakata s djecom koja nisu u mikroorganizaciji 

(balončiću). 

Odgojitelji zajednički unaprijed dogovaraju: 

 vremenski okvir boravka skupine na otvorenom (od – do sati) 

 vrijeme izlaska na dvorište (boravak i oblačenje u garderobi od – do sati)  

 način izlaska na dvorište – svaka skupina treba imati najkraći i najsigurniji način izlaska s 

djecom na dvorište  

 prostornu skicu dvorišta (koja treba stajati u zbornici objekta na oglasnoj ploči) na kojoj 

se jasno vidi gdje su djeca i njegov matični odgojitelj. 

S djecom je važno planirati i ostvarivati aktivnosti koje uključuju elemente zaštite i samozaštite 

kao i jasne razgovore i dogovore o korištenju dvorišta te granica u kojima se mogu igrati.  

Djeci je važno osigurati poticaje kako bi ih se motiviralo na aktivnosti i imati ih pod nadzorom. 

Budući da su na pojedinim objektima vrtića postavljene i nadalje će se postavljati nove sprave za 

igru djece, odgojitelj je dužan biti uz spravu i pratiti djecu i njegovu sigurnost dok se igra na 

spravi. 

Tijekom boravka na zraku važno je da roditelji uočavaju našu stručnost i odgovornost u 

promišljanju sigurnog boravka na zraku .  

Trenutno u situaciji s Covid 19 to se odnosi i na nošenje maski, držanje fizičke distance i 

kontinuirane brige o pridržavanju svih higijensko-epidemioloških mjera. 

 

S poštovanjem, 

Ravnateljica Ksenija Jagar i Stručni tim vrtića  

 


