OBAVIJEST RODITELJIMA NOVOUPISANE DJECE!

Poštovani roditelji,
Nadam se da ste svi primili obavijest o prijemu vašeg djeteta/djece u Dječji vrtić Rožica. Nije
uobičajeno da se djeca upisuju u ljetnim mjesecima, ali kako je kod nas drugačija situacija,
završeni radovi na nove dvije grupe, te dobiveno Rješenje o dozvoli za početak rada, stvoreni
su uvjeti da djeca mogu dolaziti na prilagodbu. Stoga bi mi od 1.6.2020. počeli provoditi
razdoblje prilagodbe.
U svakoj drugoj situaciji, prije dolaska djece sazvala bi roditeljski sastanak na kojemu bi vas
upoznala s organizacijom rada našeg dječjeg vrtića, no kako i sami znate, ovo je „posebna“
situacija i vrtić radi u posebnim uvjetima sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19. Jedna od preporuka Zavoda je da
se djeca prihvaćaju na vratima vrtića i da boravak roditelja u objektu nije preporučljiv. To je
situacija koja će znatno otežati razdoblje prilagodbe, jer je potpuno prirodno da roditelj
pomogne svojem djetetu u prihvaćanju nove sredine, odgajatelja i ostale djece u grupi. Kako
to za sada nije moguće, obraćam se vama roditeljima da sami prosudite kako bi se vaše
dijete osjećalo u situaciji da ga dovedete i ostavite sat, dva s osobom koju vidi prvi puta u
potpuno novoj sredini.
Neki od vas su zvali i pitali da li dijete može biti na prilagodbi bez obzira što nije s roditeljem.
Naravno da može, ali gledajući to s psihološkog aspekta djeteta rane i predškolske dobi ne
mogu to preporučiti.
Molila bi sve roditelje koji bi doveli dijete na prilagodbu 1.6.2020. i koji nemaju druge
opcije za skrb o djetetu da se jave na e-mail vrtića djecji.vrtic.rozica@kr.t-com.hr
najkasnije do 28.5.2020. , 12.00 sati kako bi mogli napraviti raspored dolaska djece.
Ujedno vas pozivam da pročitate Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19
vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1.do 4. razreda te posebne
razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi, a koje se nalaze
na našoj stranici i stranici HZJZ.
Molim vas za razumijevanje i, ukoliko dovedete djecu na prilagodbu, na poštivanje
epidemioloških mjera.
Uz ovu obavijest, pročitajte i tekst o prilagodbi djece.
Radujemo se dolasku novih mališana i nadamo se da će uskoro epidemiološke mjere još više
popustiti, a mi svi početi raditi bez uputa i preporuka o socijalnoj distanci , već mogućnosti
interakcije, socijalne komunikacije i suradnje kako među djecom tako i s vama roditeljima.
Srdačan pozdrav.
Ravnateljica DV Rožica, Gordana Pavlinić sa suradnicima

