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Šetalište Jurija Gagarina 10, Zagreb  
OIB: 08505654578  
Tel.: 01/ 6199-540, 6199-440, fax: 01/ 6198-686  
E-mail: vrtic-vrbik@zagreb.hr  
 
KLASA: 601-01/20-01/20  
URBROJ: 251-565/02-20-01  
Zagreb, 20.2.2020. 

VAŽNI BROJEVI TELEFONA 
POLICIJA – 192 

VATROGASCI – 193 
HITNA POMOĆ – 194 ili 112 

TAXI: 
Radio taxi: 1717, Eko taxi: 1414, Cammeo taxi: 1212 

HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU  
(za trovanja) – 46 41 367 

RAVNATELJICA                          (091/6199-540) 
ZDRAVSTVENA VODITELJICA (091/6199-546) 
TAJNICA                                      (01/61 99-440) 

 

VODITELJI OBJEKATA: 

VRBIK: Šetalište J. Gagarina 10: Iskra Vostrel Prpić (091/6199-440), 

POLJANE: Fausta Vrančića 9: Nikolina Kotrman (091/6115-037), 

CVJETNO: Prisavlje 4: Lana Vrga (091/6195-851). 

DOMARI: Branko Podhraški (091/6199-543), Zlatko Havidić (091/6199-542) 

 

 



2 
 

 

NAČELA   PRVE  POMOĆI: 

 OSTANI PRISEBAN I PROMIŠLJEN!   

 RADI ONO ŠTO SI SIGURAN!                      

 NEMOJ ŠTETITI SVOJIM  POSTUPCIMA!       

 TRAŽI POMOĆ KOLEGICE! 

 PROVJERI STANJE SVIJESTI! 
 

1. PRUŽI POMOĆ i OBAVIJESTI:  
zdravstvenu voditeljicu, ravnateljicu, roditelje                                                                                         

2. POZOVI HITNU POMOĆ 194  ili 112 

 

 

ZAPOSLENICI OSPOSOBLJENI ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI: 

 
OBJEKT VRBIK: Arijana Hržina – „Mravići“, soba 10 (interni 122) 
                                 Tatjana Cvetko – „Ježići“, soba 5 (interni 117) 

Iskra Vostrel Prpić – „Kornjačice“, soba 6 (interni 118) 
Antonija Kantolić -  „Kornjačice“, soba 6 (interni 118) 
Maja Borović – „Ribice“, soba 2 (interni 114)    

   

OBJEKT POLJANE: Amalija Stipić – „Maline“, soba 3  
                                  Ljiljana Krulik – „Strawberries“, soba 11 
                 Zrinka Zglavnik – „Lubenice“, soba 8 
   Andrea Antić – „Trešnjica“, soba 5 
   Rukavina Ivana – „Perlice“, Soba 7 

Blanka Zgrebec – „Jabučice“, soba 1  
Davorka Katalinić Horvat – „Kruškica“ soba 4 

 
OBJEKT CVJETNO: Marina Marić – „ Visibabe“, soba 2 (interni 105) 
   MateJa Plavčić – „Različak“, soba 3 (interni 106) 
   Mirjana Rogić – „Jaglaci“, soba 1 (interni 104) 
   Sabina Kostić – „Suncokreti“, soba 8 (interni 119) 
   Andrea Štrbac – „Ljubičice“, soba 9 (interni 120) 
                                 Đurđica Ivezić – „Zvončići“, soba 7 (interni 118) 
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PODSJETNIK NA POSTUPKE KOD POVRIJEĐENOG DJETETA 
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Podsjetnik na postupke i metode pružanja prve pomoći  
 Ostanite prisebni, nemojte paničariti! 

 Provjerite stanje svijesti ozlijeđenog djeteta. Ako je pri svijesti, ohrabrite ga i umirite 
(stvorite osjećaj sigurnosti).                                                     

 Brzim zapažanjem ustvrdite postoji li na mjestu neposredna životna opasnost 
(urušavanje, požar i sl.). 

 Pružite pomoć na mjestu nezgode i u položaju u kojem ste zatekli ozlijeđenoga, osobito 
ako niste sigurni o kakvoj se ozljedi radi. 

 Okrenite dijete u bočni položaj (da se ne uguši), osim ako sumnjate na ozljedu kralježnice 
ili prijeloma zdjelice, kao i na ozljede glave i vrata. 

 Ne dajte ništa na usta (piti i jesti). 

 Pozovite najbližu osobu za pomoć (kolegica susjedne grupe, tehničko osoblje, stručni 
suradnik, roditelj…) i potom potražite stručnu pomoć (zdravstvenu voditeljicu ili 
zaposlenicu osposobljenu za pružanje prve pomoći ili hitnu medicinsku pomoć: telefon: 
194 ili 112 ). 

Poduzimanje potrebitih mjera dogovora vodi ili zdravstvena voditeljica, ili osoba zaduženja za 
pružanje prve pomoći, ili ravnateljica ili druga osoba koja se nađe u blizini, dakako, ovisno o 
težini povrede ili situaciji: 
- manje povrede zbrinjavaju se u vrtiću ili u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a kod težih 
povreda, nakon pružene prve pomoći, pozvati hitnu pomoć (uzeti zdravstveni karton), dijete 
u Kliniku za dječje bolesti (odvesti taxijem) u pratnji zdravstvene voditeljice i/ili odgojiteljice 
(prema potrebi i stanju djeteta), a u slučaju odsustva zdravstvene voditeljice, u pratnju ide 
osoba imenovana za pružanje prve pomoći u objektu, 
- odgojiteljica ili druga osoba telefonom kontaktira roditelja/obavijesti o ozljedi (što se 
dogodilo, kako, što  poduzimamo i kako ćemo zbrinuti dijete) i dogovara daljnje korake (u 
slučaju zbrinjavanja djeteta u zdravstvenoj ustanovi pričeka s roditeljem do kraja obrade 
djeteta). 
- odgojiteljica daje pisanu izjavu o ozljedi u urudžbeni zapisnik u tajništvo, a tajnica 
prosljeđuje zdravstvenoj voditeljici, koja povredu evidentira u EVIDENCIJU OZLJEDA 
(obavezna dokumentacija zdravstvene voditeljice) 
 

Izjava treba sadržavati: 
       1. Datum događaja 
       2. Objekt, odgojna skupina ili prostor 
       3. Imena odgojitelja i ostalih uključenih osoba 
       4. Ime djeteta ili korisnika, datum rođenja 
       5. Kraći opis situacije 
       6. Koraci postupanja 
       7. Sat i ime osobe koja je izviještena telefonski 
       8. Rješenje situacije 
       Ime, prezime i potpis osobe koja je sastavila izjavu. 
 

 U vrijeme popodnevnog dežurstva odgojitelj zove najbližu osobu u objektu (spremačicu) 

i/ili ravnatelja, stručnog suradnika koji je u popodnevnom radu. Pozvana osoba ostaje s 

ostalom djecom. 

 U vrijeme jutarnjeg dežurstva odgojitelj zove najbližu osobu u objektu (drugi dežurni 

odgojitelj). Pozvana osoba ostaje sa svom djecom. 
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Protokol za postupanje kod preuzimanja i predaje djeteta roditelju 
 

 Odgojitelj preuzima dijete i predaje ga roditelju ili punoljetnoj osobi koju je 

roditelj naveo na ovjerenoj i potpisanoj suglasnosti (obrazac za punomoć u 

prilogu). 
 

U iznimnim situacijama roditelj može DAN RANIJE ILI TAJ DAN, uz najavu obveze 

legitimiranja, najaviti dolazak osobe uz pisane podatke: ime i prezime, adresa, 

broj osobne iskaznice. 
 

 Odgojitelj je dužan provjeriti identitet osobe temeljem uvida u osobnu 

iskaznicu. 

 Kod predaje djece u dežurstvo matični odgojitelj predaje popis djece svoje 

skupine i kopije suglasnosti za preuzimanje djece te dokumentacije o 

posebnim situacijama (rješenje suda, centra za socijalnu skrb, upute o 

posebnim zdravstvenim i prehrambenim potrebama). 

 Odgojitelj  redovito, najmanje jednom godišnje provjerava i ažurira podatke 

o telefonskim brojevima roditelja i ovlaštenih osoba. 

 U slučaju da odgojitelj zapazi ozljedu djeteta dužan je upitati roditelja što se 

dogodilo i zabilježiti informaciju u pedagošku dokumentaciju odgojne skupine 

te o tome obavijestiti ZDRAVSTVENU VODITELJICU I RAVNATELJICU. U slučaju 

njihova odsustva – člana stručnog tima ili tajnicu ili voditeljicu objekta. 

 

U slučajevima sumnje na zlostavljanje djeteta odgojitelj je dužan obratiti se         

zdravstvenoj voditeljici, psihologu, ravnateljici ili nekom od članova         

stručnog tima (svako nereagiranje na indikatore zlostavljanja djeteta podliježe 

zakonskim sankcijama). 
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Protokol za postupanje kod preuzimanja i predaje djeteta na kraće 
programe i tečajeve 

 

 Matični odgojitelj, prilikom predaje djece voditelju kraćih programa 

predaje i popis djece koja pohađaju taj program. 

 Voditelj kraćih programa/tečajeva preuzima djecu, evidentira nazočnost i 

vraća ih u matičnu skupinu ili na dežurstvo (ako matična grupa više ne 

radi), s naznakom koja su djeca otišla s roditeljem. 

 Odgojiteljica u dežurstvu dužna je preuzeti dijete. 

 Dijete koje taj dan nije boravilo u matičnoj skupini roditelj je u obvezi 

preuzeti po završetku kraćeg programa. Ukoliko se roditelj ne pojavi, s 

djetetom ostaje voditelj kraćeg programa. 

a) U slučaju ozljede djeteta u vrijeme provođenja kraćeg programa kada su 

dva voditelja,  postupa se na sljedeći način: 

1. jedan od voditelja/trenera pruža prvu pomoć djetetu i s ozlijeđenim 

djetetom odlazi do matičnog odgojitelja/odgojitelja u dežurstvu, 

obavještava roditelja i ostaje s djetetom do dolaska roditelja. Drugi trener 

ostaje uz drugu djecu. 

2. ako se radi o ozljedi koja traži hitnu liječničku skrb u pratnju djeteta ide 

voditelj programa.  

 b) U slučaju ozljede djeteta u vrijeme provođenja kraćeg programa koji ima 

samo jednog voditelja, postupa se na sljedeći način:  

1. Voditelj pruža prvu pomoć djetetu,  

2. Voditelj obavještava najbližu osobu (koja ostaje s djetetom, dok on vraća 

djecu u njihove matične skupine), vraća se djetetu i ostaje s njim u 

matičnoj/dežurnoj skupini. Obavještava roditelja i ostaje s djetetom do 

dolaska roditelja. 

 c)  kako postupiti kada voditelj ustanovi da neko dijete nedostaje: 

1. Voditelj obavještava matičnog odgojitelja koji zajedno s voditeljem kraćeg 

programa postupa prema Protokolu sigurnosti matičnog vrtića.  

2. Djecu preuzima odgojitelj susjedne skupine.   
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Protokol za postupanje kada roditelj ne dođe po dijete nakon 
dežurstva 

 

Ako roditelj do kraja radnog vremena vrtića ne preuzme dijete, dežurni odgojitelj 

će: 

 pokušati telefonski uspostaviti kontakt s roditeljima, na kraju dežurstva, u 

18 sati 

 ukoliko se roditelj ne javi pokušati uspostaviti kontakt s osobom za koju je 

roditelj dao suglasnost da može odvesti dijete iz vrtića, 

 ukoliko se ne uspostavi kontakt s navedenim osobama do 1 sat nakon 

dežurstva, odgojitelj obavještava ravnateljicu 

 u dogovoru s ravnateljicom, odgojitelj uz njezinu suglasnost, zove policiju 

(192 ili 112) i objasni poduzete radnje. Sve daljnje upute daje policija. Ako 

ne uspije dobiti ravnateljicu, odgojitelj zove policiju. 

 

Ostavlja se mogućnost (40 min do 1 sat) da je roditelja nešto nepredvidivo 
spriječilo u dolasku po dijete. 

 

Uputa matičnom odgojitelju: 
- obavezno na prvom roditeljskom sastanku upoznati roditelje s postupcima  
   ukoliko roditelj ne dođe po dijete  
- redovno ažurirati podatke. 
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 Protokol za postupanje kada dijete pobjegne iz vrtića 
 

1. Ukoliko dijete nije u vidokrugu započeti s traženjem: 
- Zadržati prisebnost, ne paničariti. 
- Provjeriti još jednom prostor igrališta i skupine, može i s djecom/mlađu djecu zbrinuti 

(predati kolegici iz najbliže skupine). 
- Pitati djecu gdje je dijete, što su vidjeli, čuli.  
- Obavijestiti ravnateljicu i/ili članove stručnog tima i voditeljicu objekta ili zadužiti 

najbližu osobu da obavijesti navedene – daje se kratki opis djeteta (izgled, odjeća, ime) 
- Obaviješteni javljaju ostalim zaposlenima da se uključe u pretraživanje prostora vrtića 

i neposredne okoline. 

 
2. Ukoliko dijete nije nađeno u vrtiću i neposrednoj okolici ravnateljica organizira krizni tim.  
Krizni tim imenuje: 
- osobe koje traže dijete  

 Dva radnika idu u pravcu adrese stanovanja, 
 Svi djelatnici (van procesa s djecom i hranom) u zadanim smjerovima (mjesto rada 

roditelja, bakina adresa, prijatelji, mjesta igre u naselju,..) traže dijete (traži se dijete 
bez pratnje, po opisu, s imenom i prezimenom). 

- osobu koja organizira kontakt s roditeljima: po mogućnosti odgojitelj skupine ili ravnateljica 
 Kontaktira s roditeljima telefonom ili mobitelom i obavještava roditelja o događaju i o 

poduzetim radnjama, te prikuplja podatke za traženje (Što mislite kuda je dijete moglo 
otići… je li u blizini baka/djed ili neka važna osoba za dijete…, gdje u blizini vrtića voli 
boraviti…, jeste li s djetetom planirali nekuda ići ovih dana..., je li netko od roditelja 
ostao kod kuće... i sl.). 
 

3. Ravnateljica ili njena zamjena u cilju pravodobnosti i istinitosti informiranja obavještava: 
- Policiju - daje podatke o djetetu i poduzetim radnjama  
- Gradski ured za odgoj i obrazovanje 
 
4. Ravnateljica kontaktira s medijima i nadležnim ustanovama  
                       
Za medije  se  iznose samo činjenice i traži se profesionalnost u informiranju (zabrana i 
fotografiranja i objavljivanja podataka bez suglasnosti roditelja, osigurati zaštitu vrtića). 
 
5. Po završetku krizne situacije provodi se: 

- Kratka krizna intervencija: psiholog ili druga educirana osoba provodi razgovor sa 
sudionicima događaja. 

- Pisanje izvješća s točno navedenim razlozima nastanka navedene situacije, metodama 
i postupcima djelovanja u rješavanju situacije. 

- Pedagoško instruktivni uvid u vođenje pedagoške dokumentacije 
- Refleksija s odgojiteljima i drugim zaposlenicima 
- Razgovor s roditeljima 
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Protokol za postupanje pri boravku na otvorenom i korištenju 
igrališta 

 

 

 Obilaziti vanjske prostore terasa i igrališta - domar, tehnički djelatnici 
jutarnje smjene (svakodnevno). 

 Ukloniti nedostatke, opasne predmete (staklo, injekcijske igle ili šprice, boce 
i dr.) domar - odmah! 

 Popraviti eventualna oštećenja nastalih na opremi igrališta prije izlaska djece 
- domari i spremačica – odmah! 

 Prenositi informacije o nedostacima ili opasnostima radi korištenja       samo 
sigurnih i provjerenih dijelova igrališta - odgojitelji → domari. 

 Informirati o kvarovima i nastalim štetama: obavijestiti ravnateljicu i       
domara, te upisati u „interna bilježnica domara“ – odgojitelji i drugi. 

 Provjeravati ulazna vrata na igralištu (jesu li zaključana) – odgojitelji. 
 Provjeravati površine za igru i aktivnosti djece i odgojitelja, ispravnost i 

sigurnost didaktičkog materijala, pomagala i poticaja kojim se djeca koriste   - 
odgojitelji. 

 Organizirati boravak na otvorenom (vanjski prostori vrtića, terase, odlasci u 
šetnju okolicom vrtića) i dogovoriti s djecom granice i osnovna pravila 
korištenja igrališta – odgojitelji. Upućivati djecu na  elemente  zaštite i 
samozaštite (u grupi planirati aktivnosti o samozaštiti: higijena pješčanika, 
ponašanje s biljkama i životinjama na igralištu, opasnosti koje vrebaju uz 
ogradu igrališta – ne uzimati opasne predmete, ne približavati se i ne 
komunicirati s nepoznatim ljudima, životinjama) – odgojitelji. 

 Boraviti uz djecu koja koriste sprave za koje se procjenjuje da je potreban 
nadzor odgojitelja. 

  Organizirati boravak na otvorenom/dvorištu vrtića kroz interesne centre: 
sva djeca trebaju biti  u vidokrugu odgojitelja: aktivnosti na zraku planirati 
timski u tjednim   intervalima i podijeliti uloge u okviru pojedinog interesnog 
centra - odgojitelji.  

 Rasporediti se po interesnim centrima i ne zadržavati se u grupicama – 
odgojitelji. 

 Osigurati pratnju odgojitelja djetetu koje mora na toalet, dok drugi odgojitelji 
prate sigurnost ostale djece – međugrupna suradnja odgojitelja.  

 Zahtijevati od roditelja da se ne zadržavaju na igralištu radi sigurnosti djece 
(pozvati se na ovaj protokol). 

 Pospremati igračke, suncobrane i sprave s igrališta koje su toga dana bile u 
uporabi – odgojitelji 
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Protokol za postupanje u svrhu sigurnosti djece u sobi dnevnog 
boravka 

 Provjeriti prostor odgojne skupine prije preuzimanja djece iz dežurne 
skupine. 

 Informirati odgovorne osobe o nedostacima ili opasnostima (usmeno i 
pisano povjerenicima zaštite na radu i u internu bilježnicu domara). 

 Ne ulaziti u sobu ukoliko se procijeni da boravak nije siguran za djecu, 
obavijestiti ravnateljicu i/ili tajnicu, voditeljicu ili stručni tim. 

U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU: 
 Planirati aktivnosti i poticaje sigurne za djecu (isto važi i za roditelje u posjetu 

skupini i studente na vježbama ili praksi). 
 Ne koristiti opasna sredstva u radu i provjeriti sigurnost nestrukturiranih 

materijala koji se koriste u radu. 
 Provjeriti sigurnost igračaka koje dijete donese od kuće, ne primati od 

roditelja donirane igračke. 
 Ne koristiti materijale koje vrtić nije nabavio. 
 Biti stalno prisutan u sobi dnevnog boravka, ne ostavljati djecu bez nadzora!!! 

 

SIGURNOSNA LISTA PROVJERE: 

 Provjeriti sve utičnice za električnu energiju i zaštititi ih adekvatnim 
štitnicima. 

 Provjeriti imaju li svi prozori ispravne brave, kako bi se zatvorili. 

 Provjeriti sigurnost namještaja i postaviti ga tako da ga djeca ne mogu 
prevrnuti. 

 Iz ladica i ormarića, koji su u dosegu djece, maknuti predmete čijom 
upotrebom dijete može ugroziti sebe ili druge (primjerice: velike škare, skalpel, 

tekuća ljepila, ljepljive trake, korektori, markeri, pribadače, igle, upaljači, šibice, svijeće, 
klamerice, gliteri, najlon vrećice, koluti špage, vezice i sl.). 

 Zaštititi ladice i ormariće (zaključati) da se djeca ne penju po njima. 

 Ne ostavljati ključ u bravi vrata (djeca se znaju zaključati, ali ne znaju  otključati). 

 Ne stavljati u sobe dnevnog boravka bilje koje je otrovno ili predstavlja 
potencijalnu opasnost za dijete (šiljasti listovi, bodlje i sl.).  

 Provjeriti gdje se nalazi najbliža oprema za gašenje požara. 

 Upoznati se s putevima evakuacije u vrtiću/objektu (2x godišnje provoditi 
vježbe evakuacije). 

 Provjeriti gdje se nalazi pribor za pružanje prve pomoći. 

 Provjeriti ima li u prostoru gdje borave djeca po njih opasnih sredstava i 
materijala (sredstva za čišćenje i dezinfekciju, dječji lijekovi).Provjeriti stanje 
didaktičkog, prirodnog i/ili nestrukturiranog materijala te oštećeni materijal, 
kao i didaktičku opremu, ukloniti. 
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Protokol za postupanje kod kretanja nepoznatih osoba u objektu 
 

 Obratiti pozornost na kretanje nepoznatih osoba u vrtiću. 
 Ljubazno se obratiti i ponuditi pomoć u kretanju po vrtiću, sukladno 

dobivenoj informaciji (svi djelatnici). 
 Pratiti kretanje nepoznatih osoba - biti zapažen, ispratiti dotičnu 

osobu do izlaza. 
 Informirati ravnatelja, člana stručnog tima koji je u popodnevnom radu ili 

spremačice koji se trenutačno nalaze u vašoj blizini o sumnjivom kretanju 
nepoznate osobe. 

 Obratiti pozornost na zatvaranje svih ulaza u vrtić (spremačice, 
domar, ekonom, sukladno dogovorenom vremenu). 

 Javiti se spremačici pri odlasku iz vrtića (nakon dežurstva), kako bi se 
zaključala ulazna vrata. 

 

Ukoliko zaposleni primijete otvorena vrata, dužni su ih zatvoriti! 
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Protokol za postupanje  kod dolaska roditelja u alkoholiziranom  
ili nekom drugom neprimjerenom psihofizičkom stanju 

 

Ako odgojitelj procijeni kako je roditelj u alkoholiziranom ili nekom drugom 
neprimjerenom psihofizičkom stanju – NE predati dijete!!! 

 Odgojitelj će pozvati drugog roditelja djeteta, a do njegovog dolaska odgojitelj 
je dužan ostati s djetetom. 

 O situaciji javiti ravnatelju. 
 Ako se ne može doći do drugog roditelja, odgojitelj poziva policiju (192 ili 

112). 
 Odgojitelj ostaje s djetetom do okončanja situacije. 
 Prije odlaska s radnog mjesta potrebno je sačiniti zapisnik. 

 

Zapisnik treba sadržavati: 
       1. Datum 
       2. Objekt, odgojna skupina ili prostor 
       3. Imena odgojitelja i ostalih uključenih osoba 
       4. Ime djeteta ili korisnika 
       5. Kraći opis situacije 
       6. Koraci postupanja 
       7. Sat i ime osobe koja je izviještena telefonski 
       8. Rješenje situacije 
       Ime, prezime i potpis osobe koja je sastavila zapisnik. 

 

 Ravnatelj drugog dana treba pozvati oba roditelja na razgovor (razgovoru 
prisustvuje ravnateljica, odgojitelj, član(ovi) stručnog tima) 
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Protokol za postupanje  u slučaju sukoba s 
roditeljem/roditeljima, agresivnosti roditelja ili prijetnje 

oružjem te međusobnog sukoba roditelja 
 

U slučaju verbalne prijetnje usmjerene na zaposlenike vrtića, druge roditelje ili 
dijete: 
 Pokušati smiriti roditelja - ton glasa treba biti umirujući, snižen, uvažavajući, 

ali i odlučan u prekidu situacije ukoliko se ona odvija u prostoru s djecom ili 
drugim roditeljima. 

 Pozvati i uputiti roditelja na razgovor s ravnateljem ili članom stručnog tima. 
Ukoliko to nije moguće, uzrokovano radnim vremenom, nedostupnošću ili 
bilo kojim drugim razlogom, uputiti roditelja na iste odmah po početku 
njihovog radnog vremena. 

 U slučaju međusobnog sukoba roditelja upozoriti roditelja na 
neprimjerenost ponašanja i reći kako ćemo poduzeti sve moguće mjere za 
rješavanje nastalog problema za dobrobit djeteta/djece. 

 

U slučaju fizičkog napada ili prijetnje oružjem usmjerene na zaposlenike vrtića, 
druge roditelje ili dijete: 
  

 pozvati policiju (bilo tko iz ustanove) na broj: 192 ili 112, 
 svaka osoba koja to vidi dužna je pomoći, 
 O sukobu odmah obavijestiti ravnateljicu i/ili članove stručnog tima, koji 

će postupiti u skladu sa zakonskim propisima. 
 Odmah po prestanku slučaja, prije odlaska s posla, potrebno je sačiniti 

zapisnik i navesti očevice 
 

Zapisnik treba sadržavati: 
       1. Datum 
       2. Objekt, odgojna skupina ili prostor 
       3. Imena odgojitelja i ostalih uključenih osoba 
       4. Ime djeteta ili korisnika 
       5. Kraći opis situacije 
       6. Koraci postupanja 
       7. Sat i ime osobe koja je izviještena telefonski 
       8. Rješenje situacije 
       Ime, prezime i potpis osobe koja je sastavila zapisnik. 
 

Nikad ne komentirati trenutnu situaciju pred djecom ili drugim roditeljima. 
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Protokol za postupanje  u slučaju seksualno neprimjerenog 
ponašanja među djecom 

 

 Ako odgojitelj u skupini primijeti kod djeteta /djece namjeru ili seksualno 
problematično ponašanje treba zaustaviti uočeno ponašanje, razgovarati s 
djecom i uputiti na pravila seksualnog ponašanja. 

 Odgojitelj o događaju treba obavijestiti ravnatelja i stručne suradnike.  
 Odgojitelj i stručni suradnik 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. 

 Važno je tijekom rada s djecom ne inkriminirati nikoga od djece. 
 Vrtić poziva roditelje na razgovor, kojemu prisustvuju ravnatelj, odgojitelji i 

stručni suradnici. Djelatnici vrtića na razgovoru: 

- informiraju roditelje o činjenicama i okolnostima događaja i 
dogovaraju zajedničko praćenje ponašanja djeteta 

- izvješćuju roditelje o aktivnostima koje će vrtić poduzeti 

- u slučaju potrebe upućuju roditelje na savjetovanje ili stručnu 
pomoć izvan vrtića (centri za socijalnu skrb, poliklinike za zaštitu 
djece, obiteljska savjetovališta i sl.). 

 Roditeljima uključene djece vrtić je dužan dati obavijesti o mogućim oblicima 
savjetovanja i stručne pomoći djetetu u vrtiću i izvan njega. 

 Vrtić je, uz razvojno primjerene aktivnosti, dužan osigurati i adekvatan nadzor 
u skupini. 
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Razlika između seksualne igre i problematična seksualnog ponašanja 

Seksualna igra Problematično seksualno ponašanje 
- spontana i istraživačkog karaktera 
- pojavljuje se povremeno 
- nije povezana s visokom razinom 

straha, ljutnje ili tjeskobe 
- manje je učestala ako odrasli 

postave jasne granice 
- u njoj sporazumno sudjeluju djeca 

slične dobi 

- učestalo kompulzivno ponašanje 
- događa se u društvu djece koja se ne poznaju 

dovoljno 
- interferira s normalnim dječjim aktivnostima 
- agresivno je i temelji se na nagovaranju, prisili 

i moći 
- usmjereno je prema mlađoj i slabijoj djeci 
- ne prekida se iako je dijete upozoreno da 

prestane 
- uzrokuje ozljede djeteta ili drugih 
- obuhvaća postupke primjerenije odrasloj dobi 

 

Problematično ponašanje uglavnom je atipično seksualno ponašanje djeteta koje 
može upozoriti na teškoće u spolnom razvoju te, u krajnjem slučaju, može biti 
znak seksualnog zlostavljanja. 
Već je rečeno kako djeca uče seksualno ponašanje kroz igru. Seksualna igra 
zapravo je nastavak uobičajene igre. Djeca za igru biraju vršnjake, a ona koja 
zaostaju u razvoju igraju se s djecom sličnijom njihovu razvojnom stupnju. Što je 
veća dobna razlika između djece koja se upuštaju u seksualnu igru, veća je 
vjerojatnost da je posrijedi problematično seksualno ponašanje. 
Ako odgojitelj u skupini primijeti da je dijete sklono upornom, kompulzivnom 
seksualnom ponašanju te zanimanje za spolnost nadmašuje sve druge interese: 

- njegovo je seksualno ponašanje izrazitije negoli kod druge djece te je složenije 
i podrazumijeva znanje neprimjereno njegovoj dobi 

- dijete ponavlja puni raspon seksualnog ponašanja odrasle osobe 

- su djetetove seksualne aktivnosti usmjerene prema mlađoj djeci i temelje se 
na prisili i pokazivanju moći i agresije 

- dijete koristi seks da bi povrijedilo druge ljude ili seksualno ponašanje 
uzrokuje bol (fizičku ili emocionalnu) njemu ili drugim osobama 

… treba se svakako obratiti stručnjaku!!! 
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Protokol za postupanje  u slučaju nasilja, zanemarivanja i 
zlostavljanja djeteta 

Važno je da vrtić osigurava sigurne i optimalne uvjete za nesmetan boravak i 
rad djece u dječjem vrtiću. 

U ustanovi su svi radnici dužni razvijati i njegovati kulturu ponašanja i uvažavanja 
osobnosti, ne tolerirati nasilje, ne šutjeti u vezi s nasiljem, te svi koji imaju 
saznanje o nasilju, zanemarivanju i zlostavljanju, obavezuju se postupati po 
protokolu. 

KORACI U POSTUPANJU 

1. Svaka osoba dužna je odmah poduzeti sve mjere da zaustavi i prekine 
aktualno nasilno postupanje prema djetetu, a u slučaju potrebe zatraži pomoć 
drugih radnika vrtića. 

2. Svi radnici dužni su odmah prijaviti postupanje na štetu djeteta ravnatelju, 
psihologu, zdravstvenom voditelju ili drugom stručnom suradniku. 

3. Ako je dijete ozlijeđeno u mjeri koja zahtjeva liječničku pomoć, osobito hitnu 
medicinsku pomoć, odgojno-obrazovni radnik (odgojitelj, stručni suradnik ili 
ravnatelj) obvezan je odmah zatražiti pomoć zdravstvene voditeljice, liječnika, 
hitne medicinske službe (194 ili 112) te postupiti po dobivenim uputama. 

4. Ukoliko je djetetu potrebna liječnička intervencija u specijaliziranoj ustanovi 
kao pratnja djetetu odlazi zdravstveni voditelj ili odgojitelj koji su dužni odmah 
obavijestiti roditelje, dati im informacije o djetetu i pričekati ih u specijaliziranoj 
ustanovi u kojoj se dijete nalazi. 

5. Po prijavi nasilja psiholog obavlja razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja, a 
u odsutnosti psihologa ravnatelj imenuje drugu osobu. 

6. Odgojitelji obavještavaju roditelje djeteta ili zakonske zastupnike o 
prijavljenom nasilju u odgojno-obrazovnoj skupini te ih upoznaju sa svim 
činjenicama i aktivnostima koje su se do tada poduzele i koje će se poduzeti. O 
drugim oblicima zlostavljanja od strane odraslih osoba roditelje obavještavaju 
ravnatelj, psiholog i/ili drugi stručni suradnik. 

7. Roditeljima ili zakonskim zastupnicima djeteta koje je žrtva vršnjačkog nasilja, 
zlostavljanja ili zanemarivanja, psiholog i ravnatelj daju obavijest o oblicima 
savjetodavne i stručne pomoći djetetu u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan 
nje s ciljem potpore i osnaživanja djeteta te prorade traumatskog doživljaja. 
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8. U slučaju osobito teškog oblika ili intenziteta nasilnog postupanja koje je 
izazvalo ili može izazvati traumu kod djeteta žrtve ili druge djece, ravnatelj će o 
potrebi krizne intervencije ili drugog oblika psihološke pomoći informirati 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja  i Gradski ured za odgoj i obrazovanje, te 
se savjetovati s nadležnom stručnom osobom. 

9. S djecom koja imaju spoznaju o učinjenom nasilju – razgovor obavlja 
psiholog, a s odraslim osobama ravnatelj te utvrđuju sve okolnosti vezane uz 
oblik, intenzitet, težinu i vremensko trajanje nasilja. 

10. Psiholog obavlja razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje te poziva 
njegove roditelje ili zakonske skrbnike kako bi se upoznali sa situacijom. U 
razgovor s roditeljima uključuje se i ravnatelj. 

11. O svim poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te opažanjima radnici 
vode službene bilješke, koje u pisanom obliku predaju ravnatelju – na urudžbeni 
zapisnik u tajništvo, a koje će se na zahtjev dostaviti drugim nadležnim tijelima. 

Pisane bilješke opisuju: 

 vrijeme i mjesto kada je uočeno nasilno ponašanje, kada je uočena 
povreda ili drugi znakovi nasilnog ponašanja prema djetetu 

 opis ponašanja djeteta i/ili odrasle osobe 

 točno mjesto povrede, oblik, veličinu, boju (korisno je koristiti crtež 
tijela na kojem se označi mjesto povrede) 

 citiranu izjavu djeteta, roditelja ili druge odrasle osobe 

 crtež djeteta 
 u dokumentaciju treba zabilježiti činjenice, tj. Ono što smo vidjeli i čuli 
 ne smijemo pisati osobne stavove, indicije niti insinuirati sumnju na 

zlostavljanje 

12. Ravnatelj je obavezan o događaju izvijestiti nadležne institucije i tijela, a 
nadležne institucije i tijela dat će povratnu informaciju o postupanju s ciljem 
sveobuhvatnog pristupa zaštite prava i interesa djeteta (8.policijska postaja – 
Odjel za maloljetnike, MZO i GU) 

13. Nakon otkrivanja nasilja i konzultacija sa stručnjacima i/ili institucijama 
potrebno je poduzimanje mjera: 

o Prikupiti pisane izjave s objektivnim opisom nasilja bez procjena i tumačenja 
o Informirati roditelje o opravdanoj sumnji – psiholog i ravnatelj 
o Pisane izjave proslijediti Policijskoj postaji, MZOS i GU 
o U odgojno obrazovnoj ustanovi nije dozvoljena istraga i dokazivanje 

zlostavljanja ili zanemarivanja (nadležnost drugih institucija) 
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o U okviru mjera zaštite s događajem se upoznaju stručni radnici, a prema 
potrebi i svi zaposleni u ustanovi te se obvezuju na čuvanje poslovne i 
profesionalne tajne 

o Svi događaji moraju biti evidentirani i biti dostupni nadležnim institucijama 
o Za informiranje i davanje informacija nadležnim ustanovama odgovoran je 

ravnatelj ili njegova zamjena, a drugi radnici dužni su davati izjave samo ako 
to od njih zatraže nadležna tijela 

o Informacije medijima daje isključivo ravnatelj ili osoba koju ravnatelj ovlasti 
za tu priliku 

14. Odgojno-obrazovni radnici i svi stručni radnici dužni su sudjelovati i provoditi 
preventivne programe u odgojno-obrazovnom radu, planirati, evidentirati i 
valorizirati aktivnosti iz navedenih programa, surađivati s nadležnim 
ustanovama te  čuvati dokumentaciju na sigurnom mjestu kako bi se osigurala 
povjerljivost podataka. 

15. U slučaju nepoštivanja procedure propisane protokolom smatrati će se da 
je radnik izvršio povredu radne obveze. 

UPUTA RADNICIMA Ukoliko vam se dijete povjeri o nekom obliku nasilja:  

 pronađite mirno mjesto za razgovor  
 ostanite mirni i puni razumijevanja – pokažite da mu vjerujete, da znate 

kako mu je teško o tome govoriti, da vam je žao što se to dogodilo, da nitko 
nema pravo zlostavljati djecu, ni u kom slučaju nemojte okrivljavati dijete 

 saslušajte dijete, ali nemojte ispitivati više ako dijete nije spremno 
razgovarati. Postavljajte pitanja otvorenog tipa, a ne sugestivnog 

 nemojte djetetu obećati da to nikom nećete reći 
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Protokol za postupak u slučaju ugrožavanja sigurnosti i zdravlja 
djeteta/djece  

 

Ugrožavanje sigurnosti i zdravlja djece odnosi se posebno na neizvršavanje ili 
nesavjesno, nepravodobno i nemarno izvršavanje radnih obveza koje ima za 
posljedicu ugrožavanje sigurnosti, zdravlja, razvoja i zaštite djeteta. Svi djelatnici 
dužni su izvršavati zadaće svog radnog mjesta u skladu s pravilima struke, 
savjesno i odgovorno.  
 

 U slučaju nezgode/ozljeđivanja djeteta bez odgađanja se vrši procjena je li 
potrebno zvati hitnu pomoć.  

 U slučaju da je potrebno zvati hitnu pomoć, do dolaska hitne pomoći djelatnici 
su dužni pružiti prvu pomoć djetetu prema protokolu pružanja prve pomoći  

 Zaposlenik će na dan nezgode biti udaljen s radnog mjesta. 

 O događaju odmah obavijestiti ravnatelja, zdravstvenu voditeljicu i/ili 
članove stručnog tima 

 Ravnatelj ili netko drugi (prema nalogu ravnatelja) obavještava roditelje  o 
događaju i poduzetom  

 Odmah po prestanku slučaja, prije odlaska s posla, potrebno je sačiniti 
zapisnik i navesti očevice 

 

Zapisnik treba sadržavati: 
       1. Datum 
       2. Objekt, odgojna skupina ili prostor 
       3. Imena odgojitelja i ostalih uključenih osoba 
       4. Ime djeteta ili korisnika 
       5. Kraći opis situacije 
       6. Koraci postupanja 
       7. Sat i ime osobe koja je izviještena telefonski 
       8. Rješenje situacije 
       Ime, prezime i potpis osobe koja je sastavila zapisnik. 
 
 

 Ako se procijeni da je to potrebno, pokrenuti će se i postupak psihološke krizne 
intervencije u Vrtiću.  
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Protokol za postupanje u vrijeme dnevnog odmora djece u vrtiću  
 

Opće i posebne potrebe za dnevnim odmorom odgojitelji su obvezni 
zadovoljavati kontinuirano, bez odlaganja i bez obzira na dob djeteta. Obveza 
odgojitelja je biti stalno prisutan u skupini.   
 

Djeca nikada ne smiju ostati bez nadzora odgojitelja! 

 
Stoga je potrebno: 
 Prostor i opremu sobe dnevnog boravka primjereno pripremiti: dovoljno 

zraka, topline, bez propuha, ne posebno zatamnjeni, prikladna i individualno 
označena posteljina, raspored ležaljki u prostoru u odnosu na drugu opremu 
i namještaj, ugođaj (tiha glazbena kulisa, čitanje priča i sl.). 

 U odgojno obrazovnim skupinama u kojima se dio djece odmara, a dio ne 
odmara, organizirati prostor i proces tako da djeca koja ne spavaju mogu biti 
u procesima učenja i druženja, i pri tome ne ometati djecu koja spavaju.  

 Ovisno o dobi, djecu aktivno uključiti u pripremu za dnevni odmor: osobna 
higijena (posebnu pozornost usmjeriti na usnu šupljinu, da se dijete ne bi 
odmaralo s ostacima neprogutane hrane), pranje zubi, toalet, presvlačenje u 
pidžame, skidanje kopči za kosu, narukvica, čarapica s jakom gumom i dr., 
odlaganje odjeće, odlaganje sitnih predmeta iz džepova, bombona i sl., 

 Jasličku djecu treba osloboditi viška odjeće, primjereno godišnjem dobu i 
mikroklimatskim uvjetima u sobi, 

 Oko krevetića treba ostaviti slobodnog prostora za kretanje... 
 

U slučaju da odgojitelj opazi sumnjive motoričke pokrete djeteta u krevetu, 
promjene u disanju, boji kože, temperaturi, stanju svijesti i sl. odmah će: 
 pristupiti protokolu za pružanje prve pomoći i alarmirati najbliže oko sebe, 
 obavijestiti zdravstvenu voditeljicu i ravnateljicu i/ili člana stručnog tima (tko 

god je u mogućnosti) 
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Protokol za postupanje kod organiziranih izleta, posjeta kulturnim 
ustanovama i slično  

 
PRIPREMA ODGOJITELJA, DJECE I RODITELJA 
1. prikupljanje podataka u svrhu izrade pripreme 
 provjeriti destinaciju/mjesto gdje se planira ići i sadržaje koji se nudi, 
 kontaktirati službene osobe odabrane destinacije, okvirno dogovoriti 

moguće termine i cilj posjeta, dati informacije o broju djece i dobi, 
posebnim potrebama (alergije, posebna zdravstvena stanja, prehrana i sl., 
teškoće u razvoju, nepoželjna ponašanja), odraslim osobama u pratnji, 
sadržaju i načinu rada,  

 ukoliko se ide na cjelodnevni izlet – dogovoriti s organizatorom 
(pružateljem usluga) poseban jelovnik za djecu s posebnim prehrambenim 
potrebama, 

 kontaktirati ovlaštenog autoprijevoznika, zatražiti da na službenu mail 
adresu vrtića pošalje svoje reference o sigurnosnim uvjetima u prijevozu 
djece te pisanu ponudu (cijena, raspoloživost vozila u vrijeme trajanja 
posjeta/izleta i sl.), 

 dostaviti popunjen obrazac pisane pripreme ravnatelju i pedagogu, 
najkasnije 7 dana prije posjeta, s navedenim aktivnostima samozaštite za 
sigurno kretanje djece u nepoznatim zatvorenim i otvorenim prostorima, 
brigu o sebi, brigu o drugima, brigu o okolini (javno dobro), 

2. neposredna priprema za posjet  
Nakon povratne informacije od strane ravnatelja i pedagoga: 
 potvrditi termine s ustanovom i prijevoznikom, 
 dogovoriti osobe u pratnji (odgojitelji, pripravnici, stručni tim). U pratnji bi 

trebala biti osoba osposobljena za pružanje prve pomoći. 
 pisanim i usmenim putem podrobno informirati roditelje: 

- o ciljevima i sadržaju posjeta, izboru destinacije i referencama, 
uvjetima boravka za vrijeme posjeta,  

- načinu prijevoza i sigurnosnim aspektima,  
- osobama u pratnji. 

 organizirati roditelje u pratnji za djecu mlađu od pet (5) godina. Ako 
roditelj ne može ići u pratnju s djetetom, onda treba dati punomoć za onu 
osobu koja će u toj prigodi biti pratnja djetetu. punomoć je potrebno 
urudžbirati i tajništvu Vrtića. 

 izraditi identifikacijske kartice djece s imenom, prezimenom, DV Vrbik i 
brojem mobitela objekta. 

 ishoditi pisanu suglasnost roditelja djece i urudžbirati je u tajništvu Vrtića       
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 po polasku u posjet izvan vrtića/na izlet provjeriti imaju li sva djeca 
identifikacijske kartice, provjeriti jesu li sva djeca s popisa prisutna i gdje 
se nalaze, 

 obavezno ponijeti službeni popis djece, službeni mobitel, kutiju Prve 
pomoći i Imenik djece, 

 obavijestiti ravnateljicu o polasku, dolasku na odredište te povratku i 
dolasku nazad u vrtić. 
 

U SLUČAJU BIJEGA DJETETA/DJECE: 

 provjeravati broj djece, osobito ako se, radi neke aktivnosti, vrši grupiranje 
u manje skupine i/ili u situacijama odlaska na toalet, ako se utvrdi da 
nedostaje neko dijete tada je poželjno pribrati se i ne paničariti: 

 osigurati ostalu djecu s jednim od odgojitelja ili roditelja u pratnji, 

 pitati djecu jesu li vidjeli nestalo dijete i znaju li gdje je, 

 obavijestiti zaposlenike ustanove u kojoj se nalaze 

 obavijestiti ravnateljicu i policiju 

 potraga na ranije posjećenim lokacijama 

 poziv roditeljima 

 po povratku u vrtić napisati izjavu o događaju 
 
U SLUČAJU OZLJEDA: 

 odgojitelji trebaju biti upoznati s posebnim zdravstvenim potrebama djece 
koja idu na izlet, ukoliko se dogodi ozljeda tada je poželjno pribrati se i 
ne paničariti: 

 osigurati ostalu djecu s jednim od odgojitelja ili roditelja u pratnji, 

 ako je blaža ozljeda – sanirati, 

 ako je teža – prvo pružiti prvu pomoć, zatim zvati Hitnu pomoć, 
zdravstvenu voditeljicu i ravnateljicu, 

 matični odgojitelj odlazi u pratnji djeteta, 

 ostalu djecu zbrinjavaju drugi odgojitelji, 

 u dogovoru sa zdravstvenom voditeljicom obavijestiti roditelje, 

 po povratku u vrtić napisati izjavu o ozljedi 
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Postupci u slučaju potresa  
 
PRIJE POTRESA 

- Naučite djecu kako se ponašati u slučaju potresa (pr. zaštita lica i glave 

rukama) 

- Odredite sigurno mjesto u sobi boravka djece - uz nosivi zid, ispod stola! 

Što dalje od stakla, prozora, vanjskih zidova, te svega što bi moglo pasti 

(namještaj, rasvjetna tijela)! 

ZA VRIJEME POTRESA 

- Ostanite smireni 

Ako ste u sobi boravka 

- Zbrinite djecu na sigurno mjesto u sobi boravka - uz nosivi zid, ispod 

stola! Što dalje od stakla, prozora, vanjskih zidova, te svega što bi moglo 

pasti (namještaj, rasvjetna tijela)! 

- Ostanite u zatvorenom sve dok se podrhtavanje tla potpuno ne smiri i 

tada s djecom odite na otvoreno! Maknite se od zgrada, rasvjetnih 

stupova i drveća. 

Ako ste na otvorenom 

- Ostanite na otvorenom! Maknite se od zgrada, rasvjetnih stupova, 

drveća,.. 

Ako ste pod ruševinama 

- Pokušajte ostati smireni! Prekrijte usta maramicom ili tkaninom (uputite i 

djecu da učine isto!), te lupkajte po najbližoj cijevi ili zidu tako da spasioci 

mogu čuti i odrediti gdje ste. 

NAKON POTRESA 

- Kada prestane prvi potres – napustite prostoriju na najpogodniji način 

- Pratite dalje upute nadležnih službi  

 


