
LJETO U DJEČJEM VRTIĆU
ŠUMSKA JAGODA

 

ORGANIZACIJA RADA
 

Odgojno-obrazovni rad u ljetnim mjesecima je fleksibilan te je njegova osnova
međugrupna suradnja odgojitelja. Sve obavijesti o ljetnoj organizaciji rada možete

pronaći na oglasnoj ploči vrtića te Kutićima za roditelje skupina. 
 

Moguće je da će tijekom ljetnih mjeseci doći do češće izmjene odgojitelja u
skupinama. Važno je da dijete pripremite na tu mogućnost. S djetetom

porazgovarajte o tome i pripremite ga na upoznavanje s novim odgojiteljima i
prostorom. 

 
Svi djelatnici vrtića su i nadalje tijekom ljetnih mjeseci usmjereni na uvažavanje

potreba i interesa djeteta te će vam odgojitelji također prenositi važne
informacije o boravku vašeg djeteta u vrtiću. Slobodno im obratite u slučaju bilo

kakvih pitanja.

SIGURNOST

Od velike je važnosti, osobito u ljetnim mjesecima, kontinuirano izmjenjivati
informacije s odgojiteljima. To se odnosi na svakodnevnu komunikaciju pri

dovođenju i odvođenju djeteta, kao i praćenje Kutića za roditelje. O bilo kakvim
promjenama i novonastalim situacijama važno je obavijestiti odgojitelje. 

 
Također vas molimo da informirate odgojitelje o eventualnim promjenama u
brojevima telefona. Ako ste došli po dijete tijekom popodnevnog boravka na

zraku, svakako se javite odgojitelju.
Ako će po dijete dolaziti osoba koja nije navedena u Izjavi o preuzimanju

djeteta, molimo vas Izjavu ispunite i predate odgojiteljima u vrtić. 
 

 

Dragi roditelji, kako bi nam ljeto u vrtiću proteklo što ugodnije,
pripremili smo vam nekoliko uputa i smjernica!

 



Svakako označite djetetovu odjeću, obuću i ruksak imenom i
prezimenom te ih ostavljajte na unaprijed dogovorenom mjestu. Obuća

djeteta u vrtiću bi trebala biti čvrsta i stabilna. 
 

Kako bi boravak na zraku bio što ugodniji, molimo vas da djeci pripremite
laganu ljetnu odjeću, kao i zaštitu za glavu poput šilterica, kapa i šeširića.

Prije dolaska u vrtić važno je da dijete namažete kremom sa zaštitnim
faktorom, koju slobodno možete donijeti u vrtić.

 
Kako će tijekom boravka na zraku djeca sudjelovati u igrama vodom, molimo

vas da pripremite rezervnu odjeću za dijete.
 

BORAVAK NA ZRAKU
 

Boravak na zraku se organizira sukladno potrebama djece, uzimajući u obzir
klimatske uvjete. S obzirom na više temperature zraka i pojačano UV zračenje

ljeti, boravak na zraku će se se uobičajeno odvijati u razdoblju od 9:00 do
10:30 sati i tijekom popodnevnih sati, ukoliko to mikroklimatski uvjeti

omogućavaju. 
 

Tijekom boravka na zraku djeci će biti pripremljene raznovrsne aktivnosti
po igrovnim centrima, koje će uključivati i mirne aktivnosti u hladu, kao i igre s

vodom. Djeci je kontinuirano osigurana voda za piće i kutak za odmor od
aktivnosti na zraku.

 
Želimo vam ugodno i toplo ljeto!

 
Ravnateljica i Stručni tim Dječjeg vrtića "Šumska jagoda"

 
 

 


