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Web stranica vrtića:

Ime i prezime odgajateljica:

Kontakt vrtića: 

‘Svako dijete ima pravo na obvezno i 
besplatno osnovno obrazovanje.'

Članak 28. 
konvencije o pravima djeteta
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Djeci kojima hrvatski nije  
materinski jezik preporučuje se 
da se u program predškole  
upišu dvije godine prije polaska  
u osnovnu školu.

Zašto je Dobro Da moje Dijete iDe u vrtić?

KaDa moje Dijete može biti upisano u vrtić?

 Djeca koja idu u vrtić:
 – stječu nova prijateljstva
 – uče igrajući se
 – kroz igru lakše prevladavaju  
  loša životna iskustva
 – igrajući se uče hrvatski jezik.

Sa 6 mjeseci dijete može, po zakonu, biti upisano u vr-
tić. U Hrvatskoj većina roditelja ne upisuje dijete u vr-
tić do navršene prve godine života. Do prvog djeteto-
vog rođendana jedno od roditelja (uglavnom majka) 
ostaje kod kuće s djetetom.

jaSlice
djeca 
od 6 mjeseci 
do 3 godine

vrtić
djeca 
od 3 godine 
do 6 godina

predŠkola
djeca 
od 6 godina 
do polaska 
u školu

Prema hrvatskim zakonima, djeca tražitelja međuna- 
rodne zaštite i azilanata imaju pravo na vrtić.
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KaKo raDe vrtići?moraju li Djeca ići u vrtić?

što je potrebno KaKo bi se  
moje Dijete upisalo u vrtić?

Vrtići su otvoreni od ponedjeljka do petka. Vrtići ne 
rade vikendom (subota i nedjelja) i neradnim danima 
tj. državnim praznicima i blagdanima. 

Djeca mogu biti uključena u ‘kratki’ ili ‘dugi’ program.

Roditelji djecu obično dovode u vrtić između 7:30 – 
8:30 sati, a odvode između 15:30 – 17:30 sati.

 1. 1.  Nova godina 
 6. 1.  Bogojavljanje ili 
  Sveta tri kralja 
 promjenjivo Uskrs 
 promjenjivo Uskrsni ponedjeljak 
 1. 5.  Praznik rada 
 promjenjivo  Tijelovo 
 22. 6.  Dan antifašističke borbe 
 25. 6.  Dan državnosti 

Sva djeca moraju biti uključena u vrtić godinu dana 
prije nego krenu u prvi razred. Vrtićki program za 
djecu koja će sljedeće godine krenuti u školu zove se 
predškola. Najčešće se ona provodi u vrtiću, a pone-
kad i u školi. 

Sva djeca trebaju biti uključena u predškolu najma-
nje 250 sati. Predškola se provodi na različite načine 
u vrtićima (nekoliko sati dnevno, svaki dan ili nekoli-
ko dana u tjednu).

Za upis djeteta u vrtić, potrebno je priložiti:
 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili neku  
  drugu potvrdu s podacima o rođenju djeteta
 2.  uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta
 3. preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja
 4. liječnički pregled kod pedijatra, kod kojeg se  
  dijete može cijepiti ako ranije nije cijepljeno
 5. popunjen i potpisan zahtjev za upis kojeg  
  možete preuzeti u vrtiću.

250 Sati
predŠkole

neradni dani

2 – 6 sati

 5. 8.  Dan pobjede i domovinske 
  zahvalnosti i Dan hrvatskih 
  branitelja 
 15. 8.  Velika Gospa
 8. 10.  Dan neovisnosti
 1. 11.  Dan svih svetih 
 25. 12.  Božić 
 26. 12.  Sveti Stjepan 

kratki
Dugi najviše 10 sati

odlazak
15:30 - 17:30

dolazak
7:30 - 8:30
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KoliKa je cijena vrtića? što moje Dijete treba nositi u vrtić?

što aKo živimo DaleKo oD vrtića?

Cijena vrtića ovisi o pravilnicima koje donosi svaki 
grad ili općina.

Za djecu čiji roditelji su dobili status azila vrtić je be-
splatan.
Djeca tražitelja međunarodne zaštite vrtić ponekad 
moraju plaćati.

Program predškole (250 sati minimalno) besplatan 
je za svu djecu godinu dana pred polazak u školu.

▫ papuče 
▫ pidžama 
▫ čarape
▫ potkošulja 
▫ jednokratne pelene  
▫ bočica
▫ duda varalica
▫ omiljena igračka

▫ papuče 
▫ pidžama  
 (ako dijete ima  
 potrebu za dnevnim  
 odmorom) 
▫ četkica  
▫ pasta za zube 
▫ omiljena igračka

Ako vaše dijete u vrtiću boravi dulje od 2 sata, u vrti-
ću će dobiti obrok.

Ukoliko je dijete alergično na neku vrstu hrane ili je 
ne jede iz vjerskih ili drugih razloga, o tome obavije-
stite odgajateljicu koja će se pobrinuti da vaše dijete 
dobije odgovarajuću prehranu. 

Djeca se upisuju u dječji vrtić prema mjestu stano-
vanja, dakle u onaj najbliže njihovom domu i privre-
menom boravištu. Ako u tom vrtiću nema mjesta ili 
ako zbog nekog drugog razloga dijete bude upisano u 
vrtić koji je udaljen više od 2 km, bit će mu osiguran 
besplatan prijevoz.

što aKo moje Dijete  
ne jeDe neKu vrstu hrane?vrtić

jaSlice (0-3)

užina  
(hladan obrok)

2-4 Sata

vrtić (4-6)

užina  
(hladan obrok)

+
ručak

>4 Sata
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što se očeKuje oD roDitelja?

Polazak djeteta u vrtić značajna je promjena za dije-
te i cijelu obitelj. Često će to i za vas i za dijete biti 
prvo odvajanje. Evo savjeta kako se možete pripre-
miti za taj događaj:

odgajatelj/ica – s jednom grupom djece obično 
radi jedna ili dvije odgajateljice.
djelatnici/e stručne službe – stručan tim vrtića 
mogu činiti: pedagoginja, psihologinja, logopedinja, 
zdravstvena voditeljica, od kojih svaka ima svoju spe-
cifičnu ulogu, ali svi usko surađuju s odgajateljicama 
i vama – roditeljima.
ravnatelj/ica – upravlja vrtićem.
ostalo osoblje – čistači/ce, domar, kuhar/ice.

Moguće je da će vam u komunikaciji s odgajateljicom 
ili drugim zaposlenicima u vrtiću nepoznavanje hr-
vatskog jezika predstavljati problem. U tom slučaju 
pokušajte se koristiti bilo kojim drugim stranim je-
zikom koji vam je poznat (engleski, njemački, fran-
cuski). Upotreba tehnologije, kao što su mobiteli ili 
tableti, može vam olakšati sporazumijevanje. Ne 
ustručavajte se koristiti google translator ili neku 
sličnu aplikaciju za prevođenje.

Ako imate bilo kakav problem, pitanje, nedoumicu, 
slobodno se obratite odgajateljici svog djeteta. U 
vrtiću postoje i stručni suradnici kojima će vas odga-
jateljica uputiti ako je problem koji imate u njihovoj 
nadležnosti.

što aKo ne raZumijem i/ili  
ne govorim hrvatsKi jeZiK? 

Kome Da se obratim aKo  
imam problem u veZi s Djetetom?

tKo raDi u vrtiću?

Nastojte da spremanje i polazak u vrtić budu 
opušteni i da za to odvojite dovoljno vremena.

Ako je dijete vezano uz omiljenu igračku ili va-
žan predmet (varalica, jastučić i sl.), dozvolite 
mu da ga ponese u vrtić i olakša mu prve dane.

Redovito dovodite svoje dijete u vrtić. Tijekom 
prvih mjeseci osobito je važno da dijete ne izo-
staje, osim u slučaju bolesti.

Postupno navikavajte svoje dijete na vrtić. Pre-
poručuje se da prvih dana dijete boravi u vrtiću 
od pola sata do sat i pol.

Provedite s djetetom prve dane u vrtiću. Tako 
ćete zajedno upoznati odgajatelje, drugu djecu 
i roditelje.

Ukoliko sami ne možete dovoditi ili dolaziti po svoje 
dijete u vrtić, osigurajte da to čini punoljetna osoba 
od povjerenja  i o tome obavijestite odgajateljice. Do-
lazak i odlazak iz vrtića djeteta s maloljetnom oso-
bom NIJE DOZVOLJEN!


