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PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA 

TIJEKOM POTRESA 

Ostanite pribrani i nemojte paničariti. 

Ranije dogovorenim signalom uputite djecu da pronađu sigurno mjesto u odgojnoj skupini na 

uvježban način (ispod stola, u kutovima prostorije dalje od prozora i visokog namještaja - 

moguće je na podu označiti sigurna mjesta). 

Pričekajte da trešnja u potpunosti stane. 

 

NAKON POTRESA 

Djeca se umiruju te izvode iz prostora dogovorenim putevima evakuacije (zaposlenici su dužni 

poznavati puteve evakuacije u vrtiću koji su istaknuti u svakom objektu). VAŽNO!!! PROLAZI 

ZA EVAKUACIJU MORAJU BITI PROHODNI I VRATA OTKLJUČANA U SVAKOM 

TRENUTKU BORAVKA DJECE U VRTIĆU. 

U slučaju potrebe jedna odrasla osoba obučena za pružanje prve pomoći pomaže ozlijeđenom 

djetetu ili odrasloj osobi, te se postupa prema ranije utvrđenim protokolima. 

U slučaju hladnog vremena djeca sa sobom uzimaju jakne ako je to moguće. Djeca se prije izlaska 

obuvaju isključivo u situacijama manjeg broja djece ili iznimno nepovoljnih vremenskih prilika 

(izuzetna hladnoća, izrazito kišno vrijeme ili postojanje snježnog prekrivača). Ako je potrebno, a 

za to postoje i sigurnosni uvjeti, odrasla osoba može naknadno iznijeti dječju obuću. U slučaju 

hladnog vremena, po odjeću i obuću djece se vraćaju po jedna spremačica i član stručnog tima te 

administracija.  

Odgojitelji sa sobom nose osobne stvari te imenik djece. 

VAŽNO!!! ODGOJITELJ PO IZLASKU PREBROJAVA DJECU. U slučaju da sva djeca nisu 

izašla jedna osoba (jedna spremačica zadužena za rad na pojedinom objektu i član stručnog tima)  

se vraća u objekt i izvodi dijete koje se nije evakuiralo. Odgojitelji ostaju na dvorištu s djecom 

kako bi ih umirili. 
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Na dvorištu se djeca okupljaju na unaprijed određenim punktovima (dalje od građevina, ograda, 

visokih drveća, električnih stupova). 

 djeca jasličkih skupina u objektu Botinec izlaze kroz svoje sobe prema dvorištu i okupljaju 

se na dijelu dvorišta kod ograde prema srednjem dijelu vrtića (I. jaslička skupina izlazi na 

bočna lijeva vrata i okupljaju se kod ulične ograde vrtića) 

 djeca skupina srednjeg dijela u Botincu izlaze na dvorište kroz sanitarne čvorove (svaka 

skupina kroz svoj) i okupljaju se na dvorištu srednjeg dijela prema ogradi (dežurna soba 

srednjeg dijela izlazi kroz svoj sanitarni čvor i na dvorište dolazi kroz prolaz između 

srednjeg i novog dijela) 

 djeca skupina novog dijela izlaze kroz svoje sanitarne čvorove i okupljaju se na dvorištu 

novog dijela (skupina najbliža srednjem dijelu objekta u Botincu izlazi kroz svoj sanitarni 

čvor i odlazi na dvorište srednjeg dijela blizu ograde vrtića, dalje od objekta i visokih 

stabala)  

 djeca objekta Kuća jezika dolaze na dvorište novog dijela 

 djeca skupina objekta Mala Mlaka kroz sanitarne čvorove svojih skupina izlaze na dvorište 

objekta 

 djeca skupina objekta Odra izlaze kroz glavne ulaze objekata i okupljaju se na parkiralištu 

ispred objekata 

Osim odgojitelja svi zaposlenici pomažu u evakuaciji djece i to sljedećim rasporedom:   

objekt jaslice (Botinec) dva člana ST (pedagoginja, zdravstvena 

voditeljica), spremačice na radu u objektu 

i servirke iz kuhinje 

srednji objekt (Botinec) dva člana ST (logopedinja, zdravstvena 

voditeljica), spremačice na radu u objektu, 

računovodstvo 

novi dio (Botinec) spremačice na radu u objektu, tajnica i 

ekonom 

objekt Kuća jedan član ST (psiholog), spremačice na radu 

u objektu 

objekt Odra spremačice na radu u objektu pomažu 

jasličkoj skupini 
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objekt Mala Mlaka spremačice na radu u objektu pomažu 

jasličkoj skupini 

 

Svaka evakuacija treba imati voditelja čija su zaduženja koordiniranje gore navedenih članova u 

izvođenju djece na dvorište, provjere sigurnosti objekta te povratka po odjeću, obuću i imenike 

djece.  

Djeca i zaposlenici borave na dogovorenim mjestima do trenutka kada nadležne službe izravno 

ili putem medija preporuče povratak u objekte te nakon što su domari pregledali objekt i utvrdili 

da je siguran za povratak. 

U slučaju nemogućnosti sigurnog povratka u objekt kontaktiraju se roditelji kako bi što prije 

preuzeli dijete i odveli ga kući. 

 

PREVENTIVNE MJERE 

Na razini vrtića obavezno se provode vježbe evakuacije barem jednom godišnje. 

Djecu sukladno njihovoj dobi upoznati sa sigurnim mjestima u vrtiću, na podu/zidu naljepnicama 

ili na drugi način označiti sigurne zone za slučaj potresa. 

Sa srednjim i starijim skupinama provode se preventivne aktivnosti iz projekta Sigurne škole i 

vrtići sukladno kurikulumu DV Botinec. 

Svi planovi evakuacije i popis osoba za pružanje prve pomoći jasno su istaknuti. 

 

 

 


