
      
  

PRVIČ V VRTEC 
 

Vstop v vrtec je za otroka in njegove starše velika življenjska prelomnica. Otrok namreč  

zapušča svoje domače okolje, svoj dom. Vse, kar je spoznal, osvojil in vzljubil v svojem 

kratkem življenju, čemur se je privadil, kar mu je dajalo občutek varnosti, se bo zanj 

spremenilo. Mlajši kot je otrok, težje bo izrazil svoje občutke, strahove in stiske z 

besedami. Zato ga moramo razumeti mi odrasli - starši in vzgojitelji. Razumeti in mu 

pomagati s tem, da ga ustrezno pripravimo za doživljanje in sprejemanje novega okolja 

ter drugih ljudi. To je prvi korak otroka na poti v samostojnost. V otrokovi naravi je, da 

raziskuje, išče izzive in se tako uči. Življenje v vrtcu bo zanj izziv, ki ga bo obogatil z 

veliko izkušnjami, v katerih bo užival ob spoznavanju novih, zanimivih dogodkov. Teh 

pa ne bo malo.      

 

Kako lahko starši svojemu otroku olajšate vstop v vrtec? 

 Da pri sebi razčistite s pravilnostjo svoje odločitve o vključitvi otroka v  vrtec. 

 Da verjamete, da je vrtec za vašega otroka najboljše varstvo, medtem ko ste v službi. 

 Da ustrezno pripravite svojega otroka na novo okolje. 

 

 

Kako lahko vrtec olajša otroku vstop vanj? 

Vrtec ponuja možnost postopnega uvajanja otroka v njegov oddelek. Kaj je postopno 

uvajanje? To je čas, ki ga lahko preživite skupaj z otrokom v oddelku, kamor je  vpisan.

 

 

Kaj lahko starši storite pred vstopom otroka v vrtec? 

 Zberite kar največ informacij o vrtcu oz. enoti vrtca, v katero bo vključen.  

 Z otrokom se pogovarjajte o vrtcu sproščeno, v veselem pričakovanju nečesa novega, 

prijetnega, zanimivega ipd.  

 Poskrbite, da bo otrok pred vstopom čimveč v stiku z vrstniki in drugimi odraslimi 

(da se privadi, če zdaj večino časa preživi samo s starši). 

 Otroka, ki ga niste še nikoli pustili v drugem varstvu, pustite za kakšno uro pri osebi, 

ki jo dovolj dobro poznate in ji zaupate. 

 Z otrokom se večkrat sprehodite mimo vrtca in skupaj opazujte otroke pri igri.  

 Pogovarjajte se o tem, kaj počnejo, kaj se igrajo, kdo je z njimi, … 

 Načrtujte oz. pustite si nekaj dni dopusta za postopno uvajanje vašega otroka. To bo 

za otroka  zelo pomembno! 

 V času uvajanja naj ne bo drugih sprememb v otrokovem življenju, kot so odvajanje 

od dude ali stekleničke, selitev v svojo sobo, selitev v novo stanovanje ali hišo, 

odvajanje od plenic ipd. 

 Če vas zelo skrbi, kako bo z otrokom, se pogovorite z otrokovo vzgojiteljico/-em  ali 

svetovalno delavko vrtca. 
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