
 
 

KAJ POMENI ZA OTROKA 

VSTOP V VRTEC? 
 

 

Ob vstopu v vrtec se otrok srečuje z 

novimi dogodki, doživetji in situacijami. 

Večina otrok je prvič za daljši čas ločena 

od staršev.  
 

V novem okolju se srečuje z neznanimi 

osebami, prilagoditi se mora ritmu 

življenja v skupini, otrok mora sobivati z 

vrstniki, s katerimi si deli igrače in 

pozornost odraslih. 
 

Vse to je za otroka velika sprememba.  

Kako jo bo prenesel, je odvisno od 

stopnje otrokovega razvoja, od njegovega 

značaja, od izkušenj in ravnanja staršev 

ter strokovnih delavcev vrtca. 

 

OTROKOVE SPOSOBNOSTI IN 

RAVNANJE ODRASLIH V VELIKI 

MERI VPLIVAJO NA NJEGOVO 

VKLJUČEVANJE V VRTEC. 

 

 

 

 

 

 OTROCI SE OB VSTOPU V 

VRTEC RAZLIČNO ODZIVAJO: 
 

 

 otrok se ob ločitvi od staršev odziva z 

jokom 

 otrok je bolj občutljiv in razdražen 

 starše želi imeti ves čas ob sebi 

 nemirno spi in lahko zavrača hrano 

 nekateri otroci zbolijo 

 včasih se težave pojavijo kasneje in ne 

takoj ob vstopu v vrtec 

 

 

POGOVOR NAJ UBLAŽI STISKO 

STARŠEV OB VSTOPU OTROKA V 

VRTEC. 

 

 

 kakšen je vaš  otrok ( je že bil v 

varstvu med drugimi ljudmi, kako se 

tolaži in uspava, kako se umiri, kakšen 

ritem prehranjevanja in spanja ima, kaj 

rad je, česa ne mara, kako se najraje 

igra) 

 zaupajte vaše občutke in vprašanja, ki 

se vam porajajo ob vstopu v vrtec, 

vzgojiteljici 

 

 

 

 

 

 

PRAVICA DO POSTOPNEGA 

UVAJANJA OTROK V VRTEC 

  
 Starši so prisotni pri uvajanju 5 dni. 

 Prvi in drugi dan pridete skupaj z otrokom v 

vrtec za 1-2 uri po dogovoru z vzgojiteljico. 

 Tretji dan se pridružite pri zajtrku ali kosilu, 

otroku pomagate pri obroku, se z njim igrate. 

 Četrti dan pridete ob 9. uri in ostanete do 

kosila ali pa se umaknete iz igralnice, da je 

otrok nekaj časa sam. Otroku pomagate pri 

kosilu. Če je utrujen in zaspi, ga starši pridete 

iskat takoj, ko se zbudi. Pokličemo vas po 

telefonu. 

 Peti dan pomagate nahraniti otroka pri 

zajtrku. Nato odidete. Vrnete se za kosilo ali 

pa ga pridete samo iskat. Nekateri že spijo. 

 Starši lahko uvajanje podaljšate, če imate 

možnost. 

 Med uvajanjem ne vnašajte novih sprememb 

v otrokovo življenje. 

 Omogočite mu, da nosi v vrtec priljubljeno 

igračko,  s katero se bo lahko tolažil. 

 

Potrudili se bomo, da bo bivanje v vrtcu 

za vašega otroka prijetno. 

Pomembno je, da se boste tudi vi dobro 

počutili, ko boste svojega otroka zaupali 

novim ljudem. 

Vstop v vrtec je pomemben in čustveno 

zahteven dogodek tudi za vas, starše. 

 

 

 

 

DA JE PREHOD OD DOMA V VRTEC 

PRIJETEN, JE POTREBNO 

SODELOVANJE STARŠEV IN 

STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA. 
 



 

 

VPRAŠAJTE VSE, KAR VAS 

ZANIMA, KAJTI VAŠE 

ZAUPANJE V VRTEC SE 

PRENAŠA TUDI NA OTROKA. 
 

OTROKA NE PUSTITE PRVI 

DAN CEL DAN V VRTCU. 

POČUTIL SE BO 

ZAPUŠČENEGA. 
 

Priporočamo vam, da prvi mesec otrok 

redno obiskuje vrtec. Uvajanja ne 

prekinjajte. 

 

Stalni ritem prihodov v vrtec in odhodov 

domov daje otroku občutek varnosti in 

zaupanja. Držite obljube, ki jih izrečete  

otroku ob odhodu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VSTOP V VRTEC JE POMEMBEN 

DOGODEK V ŽIVLJENJU 

OTROKA IN STARŠEV. 

 

 

 

Z   MEDSEBOJNIM 

SODELOVANJEM LAHKO TA 

DOGODEK NAREDIMO 

PRIJETNEJŠI! 
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KO GRE MOJ 

OTROK PRVIČ V 

VRTEC 
 

 

 

 

 
 

 

 


