
 

 

Obavijest roditeljima o nastavku rada dječjih vrtića na području 

Grada Velike Gorice od 11. 5. 2020. godine 
 

Vlada Republike Hrvatske je 23. travnja 2020. godine donijela Zaključak  o mjerama za 

pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije 

bolesti COVID-19 (NN 50/20), kojima je planirano da se u trećoj fazi popuštanja 

epidemioloških mjera, koja počinje 11. svibnja 2020. godine, a koja ovisi o uspješnoj provedbi 

prethodne dvije faze, omogućava rad predškolskih ustanova. 

Temeljem navedenog Zaključka i Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem 

vrtiću Ministarstva znanosti i obrazovanja od 5. svibnja 2020. godine, dječji vrtići na području 

Grada Velike Gorice će nastaviti s radom uz pridržavanje Uputa 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 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. 4. 2020. 

godine. 

Tim Preporukama i Uputama se preporučuje da se u rad dječjih vrtića uključuju djeca ako su 

oba roditelja zaposlena ili djeca koja žive samo s jednim roditeljem te ne postoji druga 

mogućnost njihovog zbrinjavanja. Također se preporučuje ostanak kod kuće djece i zaposlenika 

dječjih vrtića s kroničnim bolestima, kao i djece čiji roditelji/skrbnici imaju kronične bolesti ili 

su starije životne dobi. 

Dječji vrtići na području Grada Velike Gorice su ispitali potrebe roditelja/skrbnika za 

uključivanjem djece u odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću i od 11. svibnja 2020. godine 

osigurat će sve potrebne uvjete za boravak djece i zaposlenika u dječjem vrtiću. 

Radi mnogih upita roditelja o visini participacije u cijeni programa odgoja i obrazovanja u 

dječjim vrtićima Grada Velike Gorice, obavještavamo vas da će visina participacije u svibnju 

biti umanjena za 50% u odnosu na ukupan iznos koji plaća roditelj i to za onu djecu koja će 

polaziti dječje vrtiće nakon 11. svibnja 2020. godine. Za upisanu djecu koja neće polaziti dječje 

vrtiće u svibnju, roditelji će u potpunosti biti oslobođeni plaćanja. Odluka o visini participacije 

u sljedećem razdoblju će se naknadno donijeti, a najviše će ovisiti o daljnjem epidemiološkom 

stanju. 
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