
VAŽNE INFORMACIJE ZA
RODITELJE NOVOUPISANE
DJECE

Dječji vrtić Konavle

 28. kolovoza 2020.



8 objekata: 

Dječji vrtić i jaslice Cavtat

izdvojeni prostor Marijin dom u Cavtatu

Dječji vrtić “Katićan” (Čilipi)

Dječje jaslice Frano Supilo (Čilipi)

Dječji vrtić i jaslice Gruda (Dom za starije i nemoćne Gruda)

Izdvojeni prostor Dječji vrtić Gruda 1(kuća Mostahinić

Dječji vrtić i jaslice Gruda (pokraj škole)

Dječji vrtić i jaslice Pridvorje

Radno vrijeme:

6:30 - 16:30

DJEČJI VRTIĆ KONAVLE 



financiran iz Europskog socijalnog fonda, programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 provodi se u sklopu natječaja „Unaprjeđenje

usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. 

Predviđeno trajanje projekta je do 31.srpnja 2021.g., dok je ukupna vrijednost projekta 7.410.440,01 kuna.

Svrha projekta „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ jest usklađivanje poslovnih i obiteljskih obaveza obitelji s uzdržavanim članovima koji

su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a ta će svrha biti vidljiva kroz:

Uslugu produljenog i smjenskog radnog vremena Dječjeg vrtića Konavle: 

Produljeni i smjenski rad odvijat će se u 6 objekata. Sukladno iskazanim potrebama roditelja, produljeni rad bit će do 19 sati (40-ero

djece). Kao pomoć djeci s poteškoćama u razvoju integriranim u redovite skupine u svih 6 objekata predviđa se zapošljavanje: 2

odgojitelja na puno radno vrijeme i 9 odgojitelja na 0,5 radnog vremena, stručnih suradnika (logopeda, edukacijskog rehabilitatora ili

stručnjaka toga profila na puno radno vrijeme) te dodatnog pedagoga i psihologa na puno radno vrijeme zbog produljenog i smjenskog

rada i disperziranih objekata

• Produljeni/smjenski rad započet 8.4.2019.

• Rad subotom (6:30-16:30h) započet 20.7.2019.

 Jačanje stručnih kompetencija odgojno – obrazovnih djelatnika

Obogaćivanje redovnih i uvođenje novih programa

PROJEKT "OTVORIMO JUŽNA VRATA LIJEPE NAŠE" 



PROCES PRILAGODBE
DJETETA NA POLAZAK
U JASLICE/VRTIĆ

Dora Pavlović, psihologinja



POLAZAK DJETETA U JASLICE/VRTIĆ VAŽAN JE
DOGAĐAJ ZA OBITELJ…

… koji može pobuditi različite osjećaje od radosti, uzbuđenja, iščekivanja, zabrinutosti,

nesigurnosti, a ponekad i straha kod djeteta i roditelja.

Polazak u vrtić vrlo često je trenutak prvog dužeg odvajanje djeteta od roditelja, pri

čemu dijete koje je do tada živjelo u poznatoj i zaštićujućoj atmosferi roditeljskog doma

ulazi u novi svijet u kojem provodi značajniji dio dana.

TAKVA VELIKA PROMJENA ZAHTIJEVA VRIJEME
PRILAGODBE I ZA DIJETE I ZA RODITELJA



ŠTO JE PRILAGODBA NA VRTIĆ?
PRILAGOBA je proces tijekom kojeg se mijenja način djetetovog življenja i tijekom

kojeg se ono priladođava na: 
novu sredinu tj. prostor u kojem će boraviti i u kojem će trebati naučiti gdje se što

nalazi (igračke, toilet, voda, garderoba..)

nepoznate osobe koje će se brinuti o njemu/njoj te u koje treba steći povjerenje i

sigurnost da će ga  moći razumijeti i zadovoljiti njegove potrebe jednako dobro kao i

roditelj do sada

novi ritam života koji uključuje određeno vrijeme za igru, za prehranu i za odmor

nove prijatelje s kojima će dijeliti doživljaje, igračke, slatkiše i pažnju odgojitelja

DIJETE SE PRILAGOĐAVA NOVOJ
STVARNOSTI I ZA TO MU JE POTREBNO ODREĐENO VRIJEME!



KOJE SU OSNOVNE VRSTE PRILAGODBE?
Laka prilagodba - reakcije i promjene u ponašanju djeteta se normaliziraju tijekom

10-15 dana boravka u vrtiću 

Prilagodba srednje težine - reakcije i promjene u ponašanju su produljene i

stabiliziraju se do 30 dana boravka djeteta u vrtiću 

Teška prilagodba - reakcije i promjene u ponašanju traju od 2 do 6 mjeseci. Kod

djece s teškom prilagodbom često je prisutno više nepovoljnih faktora koji produžuju

razdoblje adaptacije (npr. obolijevanje, nepovoljni obiteljski uvjeti i slično)

KOD VEĆINE DJECE ADAPTACIJA TRAJE IZMEĐU JEDNOG I ČETIRI TJEDNA. 



KAKO DJECA REAGIRAJU?
EMOCIONALNE REAKCIJE 

tuga

razdražljivost

strah

ljutnja

SVE DJEČJE REAKCIJE U RAZDOBLJU PRILAGODBE SU OČEKIVANE I RAZVOJNO
UREDNE!

ADAPTACIJA JE GOTOVA KADA DIJETE POČNE
SPONTANO IZRAŽAVATI SVOJE OSJEĆAJE, POTREBE, MISLI I SPOSOBNOSTI.

T J E L E S N E  R E A K C I J E  
Bolovi u trbuhu

Ponovno mokrenje u pelenu

Povraćanje

Glavobolje

Zadržavanje stolice

P O N A Š A J N E  R E A K C I J E  
Povlačenje/pasivnost (npr. drži se postrani,

ne ispušta svoju dudu dragu igračku, mirno je u nekom

kutku sobe, ne uključuje se na poticaj

Plačljivost

Odbijanje svakog kontakta u vrtiću

Odbijanje hranjenja i/ili spavanja

Agresivnost

Regresivna ponašanja (traženje dude, tepanje,

ponašanje kao da je mlađe od svoje dobi)

“Zaljepljenost” za roditelja



KOLIKO ĆE TRAJATI RAZDOBLJE PRILAGODBE?

djetetovim osobinama

dobi (lakše se prilagođavaju starija nego mlađa djeca)

razvojnoj fazi u kojoj se nalazi

ranijim iskustvima odvajanja od roditelja i druženja s drugom djecom

aktualnim događajima u životu (stresni događaji poput razvoda, preseljenja, rođenje

novog djeteta u obitelji…)

reakcijama roditelja na odvajanje

Vrijeme trajanja razdoblja prilagodbe ovisi o: 



KOLIKO ĆE TRAJATI RAZDOBLJE PRILAGODBE? (2)

pozitivan stav roditelja prema vrtiću

razvijena sigurna privržensot kod dijeteta (dijete osjeća sigurnost kada je s vama, ali

također slobodno istražuje svijet) 

način na koji se roditelj nosi sa stresom

Dijetetovu prilagodbu olakšava:

DJECA SU RAZLIČITA I NEKOJ JE POTREBNO KRAĆE, A NEKOJ DUŽE VRIJEME
PRILAGODBE.

KOD NEKE DJECE KRIZA ODVAJANJA MOŽE SE POJAVITI KASNIJE.
Tek nakon što se dijete inicijalno od vas odvojilo bez teškoća i dobro funkcioniralo u

grupi, ono počinje imati različite reakcije povezane uz proces prilagodbe. Navedno se

događa jer je dijete tek sada shvatilo da je vrtić „za stalno“, a ne povremeni izlet.



POLAZAK DJETETA U JASLICE ZA RODITELJA ZNAČI…
...POSTAVLJANJE SI BROJNIH PITANJA 

KAKO ĆE DJETETU BITI BEZ MENE ?
HOĆE LI BITI TUŽNO?

HOĆE LI ODGOJITELJ RAZUMJETI POTREBE MOG DJETETA ?

HOĆE LI VOLJETI MOJE DIJETE ?
KAKO ĆE GA DJECA PRIHVATITI ?

HOĆE LI SE MOJE DIJETE USPJETI PRILAGODITI?



Ponekad dijete lakše podnosi odvajanje nego sam roditelj. Neki roditelji osjećaju krivnju što "ostavljaju "

svoje dijete u vrtiću . Nerazriješeni osjećaji roditelja mogu otežati proces prilagodbe i roditelju i djetetu te

ponekad dovesti i do odluke roditelja da dijete ispišu iz vrtića i prije završetka

procesa prilagodbe.

Neki osjećaji i ponašanja koji se mogu pojaviti kod roditelja tijekom početka dovođenja djeteta u vrtić su:

Važno je znati da su svi osjećaji koji vam se mogu pojaviti tijekom ove velike

promjene u vašem životu normalne, očekivane reakcije na novu i nepoznatu

situaciju. U nošenju s tim osjećajima mogu vam pomoći bliske osobe i stručno

osoblje dječjeg vrtića

ZABRINUTOST NAPETOSTTJESKOBA
PLAČ I TUGA PRI ODVAJANJU UZ JAKO GRLJENJE

SUZDRŽANOST U KOMUNIKACIJIRASTRESENOST

PRILAGODBA RODITELJA NA ODLAZAK DJETETA U
VRTIĆ



ŠTO MOŽE OTEŽATI PRILAGODBU DJETETA? 

Djeca jako dobro prepoznaju emocije roditelja i one im u najranijoj dobi služe kao orijentacija u

svijetu (je li nešto sigurno ili opasno, može li se nekoj osobi vjerovati ili ne…).

Djetetu je potrebno da ste sigurni u svoju odluku da krene u vrtić i da o njemu i odgojiteljicama

imate pozitivan stav. Ukoliko dijete osjeti vašu nesigurnost i tugu i samo će se tako osjećati.

Teže se prilagođavaju djeca koja neredovito dolaze u vrtić te koja svaki dan drugačije borave u vrtiću (nekad

dođu ranije, nekad kasnije, nekad ostaju na spavanju, nekad ne…)

NESIGURNOST I ZABRINUTOST RODITELJA

NEREDOVITI DOLAZAK U VRTIĆ (OSOBITO U POČETKU)

AKO SE DIJETE NIJE ODVAJALO OD RODITELJA NITI NA KRAĆE VRIJEME.
KAD SE RODITELJU NE SVIDI ODGOJITELJ NJEGOVOG DJETETA.
DIJETE ČIJI JE RODITELJ KOD KUĆE S DRUGIM DJETETOM.



KAKO PRUŽITI PODRŠKU DJETETU?

Na taj način dijete će imati iskustvo barem kraćeg odvajanja od vas te shvatiti da se može osjećati sigurno i

tijekom vremena koje provodi bez vas kao i spoznati da ćete se u nekom trenutku vratiti po njega. 

Kraći boravak u vrtiću (npr. 1-2 sata) pri samom početku polaska u vrtić dobro je za dijete. Navedeno

vrijeme pohađanja postepeno se produljuje ovisno o tijeku prilagodbe djeteta i dogovoru roditelja i

odgojitelja.

POSTEPENO PRIVIKAVAJTE DIJETE NA KRAĆA ODVAJANJA OD VAS (KOD
BAKE, DJEDA, ODNOSNO DJETETU BLISKIH OSOBA).

USKLADITE STAVOVE O POLASKU DJETETA U VRTIĆ UNUTAR OBITELJI

OSIGURAJTE VRIJEME ZA PRILAGODBU 



KAKO PRUŽITI PODRŠKU DJETETU? (2)

Prije polaska u vrtić poželjno je da zajedno s djetetom prošećete do i oko vrtića razgovarajući pri tome s djetetom o

tome što ste sve vidjeli oko vrtića, na dvorištu, kako se dijeca igraju itd.

Pričajte mu o tome što će raditi u vrtiću, kako će izgledati dan, koga će sve upoznati, koliko će vremena

tamo provesti, zašto je važno ići u vrtić (za djecu stariju od 4 godine).

UPOZNAJTE DIJETE S VRTIĆEM

PRIČEKAJTE S UVOĐENJEM NOVIH NAVIKA 

RAZGOVARAJTE S DJETETOM O VRTIĆU

Odvajanje od vas i prilagodba na vrtić biti će najvažniji razvojni zadatak za vaše dijete kada ono krene pohađati vrtić.

Polazak u vrtićje samo po sebi za dijete velika promjena te nije dobro uz njega uvoditi druge velike promjene

(odvikavanje od pelena, dude, premještanje djeteta iz krevetića u vašoj spavaćoj sobi u krvet u njegovoj sobi)-nije

dobar trenutak za 



KAKO PRUŽITI PODRŠKU DJETETU? (3)

Vidjet ćeš ti u vrtiću…

Morat ćeš sve pojesti.

Morat ćeš pokupiti sve igračke.

Tamo nećeš smjeti plakati, djeca će ti se smijati.

U vrtiću ćeš morati spavati.

RECITE DJETETU GDJE ĆETE VI BITI I ŠTO ĆETE RADITI DOK JE ONO U VRTIĆU

PRIHVATITE SVE DJETETOVE OSJEĆAJE

IZBJEGAVAJTE " PRIJETITI"  DJETETU VRTIĆEM

Izbjegavajte govoriti djetetu da ne smije plakati, da "samo male bebe plaču", dopustite mu da izrazi svoje osjećaje

budući da mu time ponažete da razvije povjerenje u vas i da ga prihvaćate takvim kakav jest



U vrtiću ćeš se igrati, jesti, ići van, spavati…

Upoznat ćeš drugu djecu.

Tete će se brinuti za tebe dok se ja ne vratim.

Pokušajte ne davati djeci nerealna obećanja (da će u vrtiću biti jako sretan, da će imati puno prijatelja, kako će mu biti

jako zabavno…) jer to jednostavno ne možete znati niti predvidjeti. Ako se ta obećanja ne obistine, dijete će se osjećati

razočarano. Usmjerite se na informacije o aktivnostima koje u vrtiću može očekivati:

KAKO PRUŽITI PODRŠKU DJETETU? (4)

PRUŽITE DJECI REALNA OČEKIVANJA O VRTIĆU

ZAJEDNO SE PRIPREMITE ZA VRTIĆ
Izaberite s djetetom čašu, papuče ili ruksak za vrtić. Pomozite djetetu

odabrati igračku ili nešto drugo što ga inače utješi a što će ponijeti u

vrtić. (igračka, dekica, duda, čarapa, gaza, jastuk itd.)



Kad se opraštate s djetetom ne odugovlačite rastanak budući da time djetetu šaljete

poruku Ne znam hoće li ti tu biti dobro. Teško mi je što ostaješ.(iako se tako možete i

osjećati). Na taj način otežavate prilagodbu. Usmjerite dijete na odgojiteljicu nakon

oproštaja. Preporučamo da dijete ne predajete odgojiteljici držeći ga u naručju. Time

se potencijalno dovodite u situaciju koja može biti stresna i za vas i za dijete, a to je da

će odgojiteljica "čupati" dijete iz vašeg naručja jer se ono ne želi odvojiti od vas.

Najpovoljniji trenutak ispuštanja djeteta iz naručja je kada mu obuvate papuče i nakon

toga ga možete uhvatiti za ruku i dovesti odgojiteljici.

PRVI DAN U VRTIĆU

SVAKODNEVNI RITUALI DJECI OLAKŠAVAJU RASTANAK

S DJETETOM SE OPRAŠTAJTE KRATKO I SRDAČNO 

Osmislite kratki oproštajni ritual koji će djetetu olakšati ostanak u vrtiću (zagrljaj, poljubac u nosić, mahanje..)



PRVI DAN U VRTIĆU (2)

KRATKO DJETETU POJASNITE KADA ĆETE DOĆI PO NJEGA I DRŽITE SE
DOGOVORA

PRIPREMITE SE NA SUZE

Budući da djeca koja pohađaju vrtić uglavnom još uvijek ne dovoljno razumiju pojam vremena  dobro im je ponuditi

konkretan događaj kao orijentaciju vašeg dolaska po njega (npr. poslije ručka, poslije spavanja)

Pokažite djetetu prihvaćanje i razumijevanje njegovih osjećaja

(Vidim da si tužan, da bi želio da ostanem, ali ja sada moram ići.

Vidimo se poslije_______ (ručka, spavanja…) i tada ću doći po

tebe.

KADA ODLAZITE, POBRINITE SE DA DIJETE TO ZNA
Ne iskradajte se dok vas dijete ne gleda. Dijete će se početi bojati da ćete „nestati“ i

u drugim životnim situacijama, a ne samo u vrtiću. To samo pojačava strah.



EDUKACIJSKI
REHABILITATOR
U VAŠEM VRTIĆU

 Lucijana Zelen, edukacijski rehabilitator



Navedeni procesi sastoje se od dijagnostike, tretmana i evaluacije njihove učinkovitosti. Neki od programa

koje provodi rehabilitator su:

program bazične perceptivno-motoričke stimulacije, 

rani interventni program, 

program rehabilitacije putem pokreta, 

program poticanja razvoja kognitivnih sposobnosti, 

tranzicijski program 

program orijentacije i kretanja slijepih osoba, itd.).

EDUKACIJSKI REHABILITATOR: provodi habilitaciju i rehabilitaciju djece i odraslih osoba s posebnim

potrebama (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenje vida, oštećenja sluha, kronične

bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju).

RAZLIKA IZMEĐU EDUKACIJSKOG REHABILITATORA,
LOGOPEDA I SOCIJALNOG PEDAGOGA



LOGOPED: provodi prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja komunikacije, jezika, govora i

glasa. Spomenuti poremećaji uključuju poremećaje izgovora, poremećaje fluentnosti govora (mucanje i

brzopletost), jezične poremećaje, usporeni jezični razvoj, afazije i druge neurogene poremećaje jezika i

govora, poremećaje pisanog jezika(dyslexia, dysgraphia), poremećaje koji otežavaju matematičko i logičko

rezoniranje (akalkulia) i poremećaje glasa (funkcionalnih uzroka, posljedice trauma ili organskih oštećenja).

RAZLIKA IZMEĐU EDUKACIJSKOG REHABILITATORA,
LOGOPEDA I SOCIJALNOG PEDAGOGA (2)

SOCIJALNI PEDAGOG: Provodi prevenciju, detekciju,

dijagnostiku, ranu intervenciju i tretman, procesuiranje i brigu

za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s

poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem.



Područje djelovanja edukacijskog rehabilitatora u vrtiću:

unapređivanje procesa inkluzije kroz neposredni rad s

djecom,

podrška i savjetovanje roditelja, 

suradnju s odgajateljima i ostalim članovima stručnog tima,

suradnja s ustanovama i stručnjacima izvan vrtića,

sudjelovanje na stručnim skupovima i javnim izlaganjima.

EDUKACIJSKI REHABILITATOR U VAŠEM VRTIĆU



ZDRAVSTVENA
PRAVILA

 Ana Bokarica, zdravstvena voditeljica



PREHRANA – izrada jelovnika po prehrambenim standardima

planiranje i izrada jelovnika za djecu s prehrambenim poremećajima   (alergije)

kontrola distribucije i prijevoza gotovih obroka

mikrobiološku analizu hrane i vode, površina u

kuhinji, posuđa, ruku djelatnika u kuhinji od strane ZZJZ DNŽ

upućujemo djelatnike na sanitarni pregled i tečaj

higijenskog minimuma, te provodimo HACCP u svim kuhinjama

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE
DJECE TE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA



ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Nakon upisa za svako dijete se otvara zdravstveni karton koji se kontinuirano ispunjava tijekom cijele

pedagoške godine i do ispisa djeteta iz vrtića  (podaci o cijepljenu, potvrda o sistematskom pregledu,

ispričnice, pobol, izostanci radi bolesti, povrede, antropometrijska mjerenja, zdravlje zubi…)

Polaskom djeteta u jaslice/vrtić roditelji se prvi put susreću s preporukama koje su više-manje iste u

svim vrtićima, a kojima se želi što je više moguće djecu očuvati od bolesti koje su u toj dobi i zbog

boravka u zajednici učestale

Često se, osobito kod djece jasličke dobi dogodi da se razbole odmah po završetku prvog tjedna

prilagodbe. Sazrijevanjem imunološkog sustava dolazi do stvaranja prirodne aktivne otpornosti na

infekciju.

Zdravstvena zaštita djeteta mora biti stalna, kako u vrtiću tako i od strane službi za zaštitu zdravlja

(pedijatri, epidemiolozi, zdravstveni voditelji)



AKUTNI ZDRAVSTVENI RAZLOZI ZBOG
KOJIH DIJETE NE MOŽE BORAVITI U VRTIĆU
Temeljna preporuka je da ako dijete pokazuje jedan ili više znakova bolesti, treba svakako

ostati kod kuće:

• Povišena tjelesna temperatura

• Osipi po koži

• Proljev, povraćanje (rota virus, salmonela, campilobacter)

• Otežano i ubrzano disanje

• Zarazne bolesti (vodene kozice, ospice, šarlah, konjuktivitis…)

• Nametničke bolesti (svrab, gliste, uši u kosi..)

• Upaljeno grlo, poteškoće s gutanjem

• Žuto – zeleni sekret iz nosa

Pri povratku u jaslice/vrtić roditelj mora dostaviti POTVRDA O OBAVLJENOM ZDRAVSTVENOM

PREGLEDU PREDŠKOLSKOG DJETETA (Prilog 2, NN 63/19) – na snazi od 28.6.2019. (ispričnica)



Dijete koje prima antibiotik znači da je bolesno i da treba ostati kod  kuće

Dijete koje je na inhalaciji je također bolesno i treba ostati kod kuće

Dijete s gipsom na ruci može u vrtić uz potvrduod pedijatra

LJEKOVI
 antibiotici, inhalacije, gips...

Lijek koji dajemo u vrtiću je:

   LUPOCET i to u slučaju porasta temperature iznad 38° C

       (po dogovoru s roditeljima)



MALI PODSJETNIK ŠTO TREBAMO U VRTIĆU
“Ulaznica” u jaslice/vrtić je POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM ZDRAVSTVENOM

PREGLEDU (odabrani pedijatar) sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne

prehrane djece u dječjim vrtićima ( N.N. 105/02 i 55/06)

Pelene

Vlažne maramice

Rezervna roba (slojevito oblačite djecu)

Papuče



Unesene namirnice trebaju imati deklaraciju

Domaće torte i hladne torte (sladoled) nisu dozvoljene (ni one s deklaracijama jer zahtijevaju

hladni lanac)

Namirnice koje u sebi imaju kikiriki (Smoki, štapići), čips i gazirana pića nisu dozvoljena.

ROĐENDANSKE PROSLAVE 



SURADNJA
RODITELJA I
VRTIĆA

Anđela Mihaljević, pedagog



Puno vremena koje dijete u vrtiću provodi

Značajan utjecaj odgojitelja na dijete

Rizični faktori iz okoline- porast poteškoća u sve ranijoj dobi

Unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse

Za roditeljstvo nas nitko ne priprema

ZAŠTO JE SURADNJA VAŽNA?



Dječji vrtić koji za cilj ima razvijanje dobrobiti kod

djece vidi roditelje kao najvažnije partnere i

suradnike



Dječji vrtić postaje mjesto življenja, igre i učenja djece, a roditelj suradnik i partner. 

Uloga predškolskog odgoja je da pridonosi povoljnomcjelovitom razvoju osobnosti

djeteta. 

Da bi se ostvario  cjeloviti razvoj djeteta javlja se potreba što većeg povezivanja

obiteljskog i izvan obiteljskog odgoja, te što intenzivnije suradnje odgojitelja i roditelja.



Pojam „suradnje“ označava komunikaciju

između roditelja, odgojitelja, odnosno

roditeljskog doma i dječjeg vrtića. 

Danas, uz pojam „suradnje“ sve češće

susrećemo i pojam „partnerstvo“, kojim se

stavlja naglasak na kvalitetu odnosa.



Partnerstvo podrazumijeva ravnopravnost uloga roditelja i odgojitelja,

međusobno prihvaćanje i uvažavanje. 

Dječji vrtić treba uspostaviti vezu s roditeljima i omogućiti im da budu

aktivni sudionici i partneri u odgojno-obrazovnom  procesu. 

Dijete se osjeća sigurnije, samopouzdanije, odgojitelj kompetentniji, a

roditelj se kvalitetno upoznaje s radom u vrtiću i bolje razumije

razvojne procese.



• individualni razgovori s roditeljima

• roditeljski sastanci

• predavanja na određene teme

• prigodne radionice za roditelje (božićne, uskrsne…)

• pismena komunikacija 

• kutići za roditelje (informacije o aktualnostima u vrtiću, časopisi, informativni letci i dr.),

• izložbe, svečanosti, priredbe

• roditelj u grupi

MOGUĆI OBLICI SURADNJE RODITELJA I VRTIĆA



• 6:30-8:30              jutarnje okupljanje 

• 8:30              doručak

• 9:00 – 10:00              planirane aktivnosti

• 10:00               voće i njega

• od 10:30h             boravka na zraku

• od 11:30             objed

• od 12:00             popodnevni odmor

• od 14:30             igra po centrima aktivnosti  po izboru djeteta

• 15:00             užina

• 15:30-16:30              zajedničke aktivnosti 

• 16:30– 19:00             produljeni/smjenski rad

RITAM DANA U VRTIĆU



DJEČJI VRTIĆ KONAVLE ŽELI
VAM SRETAN I USPJEŠAN
POČETAK POHAĐANJA
NAŠEG VRTIĆA!


