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U SLUČAJU NESTANKA DJETETA
Ukoliko vam dijete nije u vidokrugu:
- zadržite prisebnost
- prisjetite se gdje i kada ste dijete zadnji puta vidjeli, što ima obučeno, gdje bi
moglo biti
- upitajte djecu znaju li gdje je
- provjerite sobu dnevnog boravka (ormari, paravani,…), garderobu i kupaonicu
- zbrinite drugu djecu – predajte je drugom odgojitelju.
Zatražite pomoć bilo kojeg zaposlenika koji nije u neposrednom radu s djecom
- kažite mu što se dogodilo, prezime i ime djeteta, dob, kako je obučeno, izgled (kosa,….)
- dogovorite u kojem smjeru od vrtića tražite dijete.
Osoba od koje je zatražena pomoć obavještava
- sve druge odgojitelje koji traže dijete u svojim sobama, garderobama, sanitarijama
- sve druge zaposlenike koji traže dijete u ostalim prostorima vrtića (garderobe zaposlenika,
terase, stubišta, spremišta, kontejneri…) i neposrednoj okolici vrtića (vanjska strana ograde,
grmlje,…)
- Ukoliko dijete nije pronađeno u vrtiću i neposrednoj okolici odgojitelj kojem je nestalo
dijete ili osoba od koje je zatražena pomoć obavještava ravnateljicu da je dijete nestalo,
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prezime i ime djeteta, dob, adresa stanovanja, opis djeteta, mogući smjer kretanja, kada je
primijećen nestanak, iz kojeg prostora, zadnja aktivnost u kojoj je dijete viđeno.
Ravnateljica organizira daljnju potragu ili imenuje osobu koja će koordinirati potragu zaposlenika
- odgojitelj skupine i još jedan zaposlenik vrtića traže dijete u smjeru i na mjestu
stanovanja djeteta
- dogovara ostale smjerove traženja.
Ravnateljica / odgojitelj informira roditelje
- o događaju
- prikuplja podatke o mogućim smjerovima kretanja djeteta
-

ima li u blizini mjesta i osoba gdje i s kojima se dijete voli družiti, ima li nekoga kod kuće,
radi li netko u blizini

- daje broj svog telefona za kontakt.
Ravnateljica obavještava o događaju i poduzetim mjerama
- policiju
S medijima kontaktira isključivo ravnateljica ili osoba koju je ona osobno ovlastila. Ostali
zaposlenici ne smiju medijima niti bilo kome davati nikakve informacije ni podatke.

Policija
Policijska postaja Vojnić

Važni brojevi telefona
192 ili 112
047/664-539
047/664-526

Kada je dijete pronađeno o tome obavijestiti ravnateljicu, a ona roditelje, policiju i sve sudionike u
potrazi.
Isti dan odgojitelj i stručni suradnik osobno ili telefonom kontaktiraju roditelje, raspituju se o
djetetu i izraze žaljenje zbog događaja.
Dokumentacija
- odgojitelj piše zapisnik o događaju
- ravnatelj izrađuje službenu bilješku o događaju na temelju usmenih i pismenih izvješća.

Ravnateljica:
Đurđica Planinac
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