
Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ 

 

Kako je i najavljeno otočni Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ u ponedjeljak, dana 11. svibnja 

2020. godine, započinje s radom postepenim otvaranjem vrtića odnosno skupina. 

Sa radom počinju matični vrtić u Krku te vrtići u Baški, Polju, Vrbniku, Puntu, Malinskoj i 

Omišlju.  

Odgojno-obrazovni rad može se provoditi samo uz uvjete koje je objavio Hrvatski zavod za 

javno zdravstvo te je za pripreme i provođenje rada potrebno proučiti Upute za sprječavanje i 

suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te 

osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i 

predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu (u daljnjem tekstu: Upute HZJZ-

a).   

Upute HZJZ-a, kao i preporuke MZO , pripremljene su za prva dva tjedna od otvaranja dječjih 

vrtića. 

Osnivač Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ Grad Krk kao i svi čelnici JLS otoka Krka s 

ravnateljicom dječjeg vrtića prije donošenja odluke o početku rada dječjega vrtića  utvrdili su 

kako Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ ima propisane uvjete za rad u skladu s Uputama HZJZ-

a . 

Vrtić će pohađati isključivo djeca čiji su roditelji pravovremeno popunili prijavu s naznakom 

da imaju potrebu zbrinjavanja djeteta od 11. svibnja 2020. Organizacija rada vrtića u potpunosti 

će se prilagoditi propisanim mjerama sukladno  Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije 

COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja od strane HZJZ dana 

29.04.2020. Također će se poštivati Preporuke za rad s djecom u dječjem vrtiću (05. svibnja 

2020.) koje su ustanove za rani i predškolski odgoj dobile od strane Ministarstva znanosti i 

obrazovanja ( U odgojno obrazovnoj skupini može biti najviše 9 djece i odgojitelj / Nakon 11. 

svibnja u skupinu se ne može uključiti ni jedno drugo dijete./ Za jednu skupinu djece brine se 

jedan odgojitelj, odnosno dva u cjelodnevnom programu, svaki u jednoj smjeni bez preklapanja/ 

Djeca različitih skupina ne smiju dolaziti u kontakt.) 

 



Roditelji čija će djeca polaziti vrtić također su dužni pridržavati se spomenutih Uputa koje mogu 

pronaći na mrežnoj stranici vrtića.  

Važno je također istaknuti da su roditelji čija će djeca 11. svibnja 2020. krenuti u vrtić dužni 

vrtiću dostaviti Izjavu - Obrazac utvrđivanja mogućnosti dovođenja djeteta u vrtić. Svaki će roditelj 

elektronskom poštom primiti Obrazac te ga je dužan vratiti ispunjenog ili predati odgojiteljici  

11. svibnja prilikom dolaska u vrtić.   

www.dvkf-krk   (  Vrtić  i Vrtić kod kuće) 

Odgojno-obrazovni radnici Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ radom na daljinu savjetuju roditelje, 

pružaju im stručnu pomoć i potporu, iniciraju i prate osmišljene aktivnosti uz predložene materijale koje 

roditelji mogu provoditi sa svojom djecom u vrijeme dok ne mogu pohađati dječji vrtić, a koje su u skladu 

s potrebama, interesima i mogućnostima njihova djeteta.  

 

http://www.dvkf-krk/

