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Dobrodošli u naš mali vrtić!
... u našu malu kuću smijeha, igre, veselja, zabave, stvaranja, kreativnosti...
Nadamo se da ćemo lijepo i ugodno surađivati, da ćemo se svakodnevno se družiti 
i biti podrška jedni drugima.

Ravnateljica Elijana Perković

Vrijeme Prilagodbe
U adaptacijskom periodu često se javlja strah od odvajanja od roditelja. To je normalan 

i očekivan kod djece. On nam pokazuje koliko je roditelj djetetu 
siguran i važan oslonac. 

Što je dijete starije, to su reakcije na odvajanje blaže i 
traju puno kraće. Sve one reakcije koje se javljaju u 
periodu od 2 do 3 tjedna, kažemo da su normalne. Ako 
prilagodba traje duže od 2 mjeseca smatramo ju težom i 
dobro se u tom slučaju posavjetovati sa stručnjakom.

Prilagodba traje dok dijete prihvati:
=> odvajanje od roditelja
=> ostajanje u novom prostoru i prihvaćanje odgojitelja
=> usvajanje dnevnog ritma dana i
novih pravila ponašanja
=> uključivanje u aktivnosti
=> prihvaćanje druge djece i
jaslica/vrtića kao mjesta gdje se sa
svima dijele igračke i pažnja 

Reakcije djeteta na prilagodbu
 Ovise o:
- dobi djeteta
- prethodnim socijalnim iskustvima
- povezanost s majkom i ostalim članovima obitelji

- karakteristikama djetetove ličnosti

reakcije mogu biti:
- Emocionalne: plač, ljutnja, razdražljivost,
nezadovoljstvo, neutješnost, agresivnost...
- Tjelesne: trbuhobolja, glavobolja, povraćanje,
regresija u obavljanju nužde...



Kako pripremiti dijete za polazak u

vrtić/jaslice

1. Prošećite nekoliko puta do vrtića,
poigrajte se u obližnjem parkiću,
postignite da se dijete poveže s novih

okružjem

2. Pozitivno pričajte o vrtiću, odgojiteljima, novim 
prijateljima…

3. Navikavajte dijete na jaslički/vrtićki ritam dana, polako ga
pripremajte na spavanje od oko 11,30 (12,00) sati

4. Potičite dijete na samostalnost prilikom 
jela, sjedanja na stolicu,
oblačenja, igranja…

5. Navikavajte ga/ju na kratkotrajno odvajanje od
roditelja uz čuvanje drugih osoba.

6. Odvikavajte dijete polako od
duda, bočica...

7. Učite ih čekaju na red, odgađanju želja...

Kako se odvija rastanak?
 rastanci neka budu najavljeni, objašnjeni
 dogovoriti vrijeme odlaska i povratka
 ne „pobjeći” kad se dijete zaigra, kad nas ne gleda jer tako ne

gradimo povjerenje
 ostaviti važeći broj mobitela
 poštivati dogovoreno vrijeme dolaska



Što nakon povratka iz

jaslica /vrtića?
uvažiti djetetove emocije, ne banalizirati njihove
strahove

razgovarati i ohrabrivati pozitivna ponašanja
ne uspoređivati s drugima (Vidi kako on više ne
plače, samo ti plačeš”

ne ucjenjivati („Jesi li bio dobar? Ako si plakao, nećeš dobiti...)

Važnost suradnje s odgojiteljima

- Svakodnevna razmjena informacija
- Individualni razgovori
- Kreativne radionice
- Roditeljski sastanci
- Kutić za roditelje

što je potrebno redovito nositi u vrtić?
Za boravak u Vrtiću sva djeca trebaju imati: 
- papuče
-ruksak sa rezervnom robom za dijete ( na ruksaku napisati ime i prezime 
djeteta)

Mjesečno se za jaslice/vrtić donosi:
- potrošni materijal : papirnati ručnici, vlažne i
papirnate maramice, plastične čaše 

Za jaslice se još posebno  -u dogovoru s matičnim odgojiteljima i po 
individualnim  potrebama djece donose  pelene, kreme, bavarini



organizacija radnog vremena
Radno vrijeme Ustanove je od ponedjeljka do petka od 6:15 - 16:15. 
Roditelj treba dovesti dijete u Vrtić najkasnije do 8,15.

Dnevni ritam rada i aktivnosti 

Prehrana u vrtiću / jaslicama
Djeci se tijekom dana poslužuje 4 obroka: doručak, voće, ručak,
užina

Jelovnik se sastavlja tjedno (sastavlja ga kuharica u dogovoru s
ravnateljicom) i  objavljuje se na web stranici Vrtića i na oglasnim
pločama svih odgojnih  skupina.

Djeca koja su alergična trebaju donijeti potvrdu od liječnika, te se prema stručnim 
uputama, uz suradnju s roditeljima, sastavljaju prilagođeni  obroci.

Savjeti vezano uz prehranu:

 pročitajte jelovnik te pokušajte i sami skuhati nešto s 
njega

 ubacite nove namirnice s vrtićkog jelovnika
 izbjegavajte hranjenje miksanom hranom i na bočicu
 pokušajte postići da ritual hranjenja kod kuće bude 

sličan kao i u vrtiću

Proslave dječjih rođendana dogovaraju se s odgojiteljicama.



zdravstvena zaštita djece
Za upis u Vrtić dijete treba biti redovito cijepljeno i donijeti potvrdu o
sistematskom zdravstvenom pregledu od svojeg liječnika (pedijatra). 

Ustanovu ne smije pohađati dijete, koje nije redovno cijepljeno sukladno
kalendaru cijepljenja propisanom od Hrvatskog društva za preventivnu i
socijalnu pedijatriju, osim iz medicinski opravdanih razloga ( što se
dokazuje liječničkom potvrdom).

Nakon preboljene bolesti dijete se može primiti u skupinu isključivo uz liječničku 
potvrdu( ispričnicu) nadležnog liječnika da je dijete zdravo i sposobno pohađati 
Ustanovu. 

Ispričnica se donosi u Vrtić prvog dana dolaska djeteta nakon bolovanja i predaje 
odgojitelju odgojne skupine.

O svakoj bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja djeteta potrebno je obavijestiti 
odgojitelja matične skupine i to do 8,15 sati na dan izostanka.

Djeci se u vrtiću ne smije davati terapija za koju ne postoji liječnička dokumentacija.

U Ustanovu se dovodi  samo zdravo dijete,  ne smije se  primiti dijete s:

- temperaturom (već od 37 ⁰C )
- proljevom
- povraćanjem
- ušima i svrabom
- crijevnim parazitima
- konjunktivitisom, 
- i drugim simptomima bilo koje zarazne bolesti.

Cijena usluge u vrtiću
Cijena usluge Vrtića obračunava se na dnevnoj bazi prisustva djeteta
posebno za jaslice, a posebno za vrtić.
Drugo dijete plaća 50% iznosa.
Za bolovanje djeteta, plaća se 50% ukupne cijene, uz liječničku potvrdu
(ispričnicu) koja se predaje odgojitelju neposredno nakon bolovanja djeteta.
Odsutstvo djeteta zbog godišnjeg odmora roditelja plaća se 30% uz potvrdu poslodavca.
Za prva dva dana izostanka djeteta plaća se puna cijena.



Neke zabrane...
U prostoru Ustanove zabranjeno je: 

1. unošenje oružja i ostalih opasnih predmeta, 
2. unošenje i konzumiranje alkohola i narkotika
3. unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju,
4. unošenje tiskovina nemoralnog sadržaja,
5. pušenje u prostorima Ustanove,
6. pisanje po zidovima i uništavanje imovine
7. bacanje otpadaka izvan košara za otpatke
8. bez dozvole odgojitelja u Ustanovi ne smiju boraviti strane osobe,
9. uvođenje kućnih ljubimaca u prostore Ustanove (iznimno za potrebe odgojno-
obrazovnog rada)
10. psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene i/ili nepristojne komunikacije
11. zadržavanje u prostorima Ustanove nakon dolaska po dijete.
12.dolazak po djecu u alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju

Obveze i prava roditelja i skrbnika
Roditelji i skrbnici imaju pravo i obvezu brinuti se o pravilnom odgoju i
obrazovanju, njezi i zaštiti svoga djeteta. 
Roditelji i skrbnici imaju pravo i obvezu:  
- informirati se o radu vrtića
- informirati se o razvoju i ponašanju svoga djeteta
- surađivati s odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem: dolaziti
na roditeljske sastanke i radionice, odazivati se i tražiti individualne razgovore
- mogućnosti za suradnju i komunikaciju su: pratiti informacije u kutićima za roditelje, 
brošure, web stranica, sakupljačke aktivnosti, druženja, izleti, svečanosti...
- redovito plaćati vrtić kako ne bi došlo do ispisa djeteta iz jaslica/vrtića zbog 
neplaćanja
- birati predstavnika roditelja u Upravno vijeće Dječjeg vrtića
- dovoditi i odvoditi dijete u radno vrijeme Ustanove
- dijete u vrtić može dovesti samo punoljetna osoba (iznad 18 godina)
- kulturno se ophoditi prema odgojiteljima i svim zaposlenicima, te
uvažavati njihovu stručnost
- za sve izvanvrtićke aktivnosti roditelj vlastoručnim potpisom potvrđuje suglasnost
- jedan roditelj ne može tražiti od odgojitelja (ili ravnatelja ), da uskrati pravo drugom 
roditelju na komunikaciju unutar Ustanove (osim u slučaju lišenja roditeljskih prava uz 
rješenje nadležnog tijela)
- sudjelovati u odgojno-obrazovnom radu kao aktivni sudionici ( u dogovoru s 
odgojiteljima i stručnim suradnicima)
- roditelj je dužan obavijestiti ravnatelja i odgojitelje o svakoj promjeni telefonskih 
brojeva i adrese boravka u roku od 15 dana od dana promjene, kao i o svakoj promjeni u 
obitelji koja bitno može utjecati na dijete ili njegov boravak u Vrtiću kako bi 
odgovarajuće djelovali, a u svrhu sigurnosti djeteta.


