
 

 PISMO RODITELJIMA DJECE KOJA PRVI PUT KREĆU U VRTIĆ 

Poštovani roditelji, 

 Približava se dan kad će Vaše dijete krenuti u vrtić. Većini mališana, bit će to prvo iskustvo 

odvajanja od  Vas i sigurnog, poznatog  obiteljskog okruženja. Svjesni smo Vaše roditeljske strepnje, 

brige oko toga kako će se dijete snaći u novom vrtićkom okruženju. Hoće li biti nesretno, preplašeno, 

tko će ga utješiti, maziti, nahraniti? Može li i bez Vas biti sigurno? Puno je, za ovo razdoblje koje je 

pred nama, „normalnih“ roditeljskih pitanja i nedoumica. 

Na inicijalnom intervjuu smo s većinom roditelja imali priliku u vrtiću osigurati mjesto i vrijeme 

za  susret, upoznavanje i razgovor o svemu što želite doznati. Primjerice o onome što biste još željeli 

pitati o vrtiću ili ispričati nam o svom djetetu i njegovim navikama, potrebama. Na roditeljskom 

sastanku prije ljeta smo Vam se predstavili, na kratko ste upoznali druge roditelje, vidjeli prostore u 

kojima će boraviti djeca od jeseni. I jesen je stigla. Vrtić otvara svoja vrata novim mališanima i Vama 

roditeljima. Koristimo još jednu priliku da Vam zaželimo dobrodošlicu i podsjetimo na ono najvažnije  

što trebate znati  prvih dana koje ćete provesti sa svojim djetetom u vrtiću. 

Prilagodba djeteta na vrtić je proces koji je za svako dijete i roditelja jedinstven i poseban. Nije 

jednostavno prognozirati njezin tijek i trajanje. Važna je Vaša strpljivost, povjerenje u nas tj. 

uvjerenje da ste izabrali vrtić koji će dijete zavoljeti, koji će mu biti drugi dom. Preporučili bismo Vam 

da: 

 Svakako osigurate jedan ili dva  tjedna kako biste se mogli aktivno uključiti i biti podrška djetetu 

 Prvi dan boravite s djetetom u skupini 20 do 40 minuta, ovisno o djetetovoj dobi, dosadašnjim 
separacijskim iskustvima,  raspoloženju i dr.  Sljedećih dana, u dogovoru s odgojiteljicama postupno 
povećavate trajanje djetetova boravka u skupini 

 Uvažite preporuke odgojiteljica o načinu podrške djetetu sljedećih dana (trajanje boravka, Vaša 
uključenost) 

 Ponesete samo ono što  je prvi dan uistinu važno (papuče za sebe i dijete, bočica, prelazni objekt i sl.) 
Popis potrepština  za dijete tj. što treba imati u ruksaku, dobit ćete u prvom tjednu boravka 

Pozivamo Vas da o svemu još više doznate putem letaka „Kako pripremiti dijete za vrtić“ i „Prilagodba 

djeteta na vrtić“ koji se nalaze na našoj web stranici (Brošure za roditelje). 

Naš vrtić otvara svoja vrata  5. rujna 2022.g.  Dio novoupisane djece, osobito djeca u potpuno novim 

jasličkim skupinama, dolazi na prilagodbu odmah,  dakle 5. rujna, u  ponedjeljak. Sljedeća podgrupa 

novoupisane djece počinje s prilagodbom kasnije, 12.  rujna. Neka djeca krenut će 19. rujna ili 

kasnije na prilagodbu. Vrijeme prvog  jutarnjeg dolaska tih prvih dana  najčešće  je 8.00, 9.00 ili 10.00 

sati. 

Molimo Vas da se pridržavate termina dolaska dogovorenog na inicijalnom intervjuu. 



I na kraju, važno je da znate da se veselimo Vašem dolasku, budućoj suradnji  i mogućnosti da 

vrtić bude  „mjesto sigurnog i sretnog življenja, igre i učenja“  Vašeg djeteta.  

Zahvaljujemo Vam na povjerenju!  


