Otvorenje novog područnog objekta na Rebru
Nakon velikog iščekivanja, u ponedjeljak, 3.
veljače 2020. godine svečano je otvoren novouređeni
područni objekt Dječjeg vrtića Bukovac. Objekt je
uređen u sklopu Hotela Rebro, a predviđeno je da
može primiti dvjestotinjak djece predškolske dobi u
devet odgojnih skupina. U novootvoreni objekt
upisuju se djeca zaposlenika Kliničkog bolničkog
centra Zagreb – Rebro i djeca Gradske četvrti
Maksimir.
Prema

riječima

ravnateljice

Dječjeg

vrtića

Bukovac, očekuje se da će otvorenjem planiranih
dvjestotinjak mjesta biti zadovoljene ukupne
potrebe ove gradske četvrti. Radno vrijeme bit će
kao i na svim ostalim objektima. Novi Bukovac
četvrti je objekt Dječjeg vrtića Bukovac, uz centralni na Trnacu te objekte Bukovac na
brijegu i Mali Bukovac. Osim toga, vrtić ima i objekt u sklopu KBC-a namijenjen djeci
koja borave u bolnici, koji je otvoren 2007. godine.
Dok su prva djeca polaznici vrtića s iznimnim interesom obilazili nove prostorije
u kojima od ponedjeljka borave, njihove su odgojiteljice već pripremile nizove
aktivnosti, kao da su u ovom prostoru već dugo. Ipak je profesionalizam na vrhunskoj
razini, a sve podređeno djeci, kako bi im dan
prelaska u nove prostorije prošao što ugodnije i s
manje

stresa.

Odgojiteljice

su

prostorom

prezadovoljne. “Zadovoljni smo što se nalazimo
u ovom prostoru koji ispunjava sve potrebne
standarde za cjeloviti razvoj djeteta. Mislim da
ćemo brzo skupiti veliki broj djece jer im nudimo raznovrsne i mnogobrojne programe”
kazale su. Dječje istraživanje nakratko su prekinuli gosti koji su ih došli pozdraviti i
malo se s njima poigrati.
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Svečanost je otvorio gradonačelnik grada
Zagreba Milan Bandić koji je uz pomoć
polaznika vrtića, Tare i Nike, prerezao vrpcu na
otvorenju vrtića. Osim gradonačelnika Bandića i
njegovih suradnika, otvorenju su prisustvovali
predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba,
prof. dr. sc. Drago Prgomet, izaslanik Ministarstva znanosti i obrazovanja Momir Karin,
prof., ravnatelj KBC Zagreb, prof. dr. sc.
Ante Ćorušić te mnogi drugi uzvanici.
Okupljene je pozdravila ravnateljica DV
Bukovac, Gordana Lukačić, prof., koja je
predstavila programe koje će vrtić u novom
objektu nuditi, a koji su već u ponudi i na
ostalim lokacijama. „Imamo dosta mjesta
jer ćemo imati devet odgojnih skupina za dvjestotinjak djece.
Mjesta će biti dovoljno i svi zainteresirani mogu se prijaviti.
Upisi su u tijeku, a podaci se nalaze na našoj web stranici“
dodala je ravnateljica Lukačić. Kako bi otvorenje teklo glatko
i bez poteškoća pobrinula se odgojiteljica Lidija Lukač koja je
profesionalno provela sve sudionike, govornike i uzvanike
kroz program.
Samo otvorenje prigodnim programom, plesom,
pjesmom i recitacijom, uljepšali su glavni akteri cijele priče, djeca polaznici dječjeg
vrtića, iz odgojnih skupina Medvjedići i
Tigrići s Malog Bukovca te Sunce iz
Bukovca na brijegu. Na kraju, možemo
samo reći da će djeca uživati u novom
prostoru zajedno sa svojim odgojiteljicama,
novim prijateljima i beskonačnom dječjom
maštom.
Mario Perus, mag. praesc. educ.
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