
Po prvi puta u vrtić.
Savjeti i trikovi za roditelje i njihovog mališana

Vaše dijete uskoro može prvi puta krenuti u vrtić. U tom posebnom trenutku vi si 
možda postavljate brojna pitanja. Odgovor na njih nudi vam knjižica ‘Po prvi puta 
u vrtić’. Ondje možete pronaći praktične savjete, stvarne priče i jasne informacije. 

Ova stranica prevedena na vaš jezik pomoći će vam pri proučavanju knjižice.

“Dobro ćemo brinuti za vaše dijete”  
Odgojiteljica Ellen, Osnovna škola Klaverdries, Drongen

“Zajedno s dječjom njegovateljicom brinem da se svaki mališan u školi dobro osjeća i 

dobro razvija. Ja sam kao mama patka među svojim pačićima.  Smatram da je dobar 

odnos s roditeljima također važan. Tako se o svemu može razgovarati. Stoga je lijepo 

kad roditelji na kraju dana uđu u razred. Onda djeca pokazuju što su napravila. Ta mala 

ozarena lica, nešto čarobno.”

“U vrtiću je i jedna posebna odgojiteljica 
koja pomaže oko jezika”
Ola Bogdanowicz, Amelijina mama

“Amelia počinje za dva mjeseca. Prošli mjesec već smo bile u posjetu vrtiću.  Odgojiteljica 

i ravnatelj nastupili su vrlo prijateljski. Sve te lijepe i nove igračke: Ameliji se sve to jako 

svidjelo. Kod kuće govorimo poljski. Pomoglo mi je što su s nama u posjet vrtiću i na 

upis otišli flamanski prijatelji. U vrtiću se nalazi i jedna posebna odgojiteljica koja može 

pomoći oko jezika ako je potrebno.”

Pet pitanja roditelja
1 Moje dijete ne govori nizozemski. Smije li ići u vrtić?

Da, smije. Vaše dijete u vrtiću će kroz igru 

brzo naučiti nizozemski. U većini će vrtića 

djeca kojima treba dodatna podrška da dobro 

nauče nizozemski, takvu podršku i dobiti.

2  Smije li se u vrtiću popodne zadrijemati 
ili nositi pelene?

U nekim vrtićkim grupama postoji kutak za 

spavanje, u nekima ne. Možda je najbolje da 

vaše dijete u početku boravi samo pola dana 

u vrtiću? Porazgovarajte s odgojiteljicom ili 

ravnateljem o mogućnostima. Porazgovarajte 

i o obavljanju fizioloških potreba. Dijete 

koje nosi pelene svakako smije u vrtić.  

Kad dijete bude spremno, porazgovarajte s 

njime o korištenju kahlice i odlasku na wc.

3 Koliko stoji vrtić?

• Materijali i izleti koji su potrebni za ostvarivanje 

razvojnih ciljeva, besplatni su.

• Topli obrok, jedno piće, nadzor tijekom popodneva: 

za ove usluge vrtić može tražiti određenu doplatu.

• Dodatni izlet ili časopis koji je obvezno 

nabaviti? Ovakve stvari neće vas stajati 

više od 45 eura po školskoj godini.

• Sami morate također kupiti torbu za 

knjige i eventualno gimnastičke papučice.

Obitelj s niskim prihodima u određenim 

će uvjetima dobiti financijsku podršku 

koja se naziva školski doplatak. On iznosi 

93,21 eura (za školsku godinu 2016.-2017.) 

po djetetu između 2,5 i 6 godina starosti.
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Što još možete pronaći u ovom paketu?
Karticu koja pripovijeda. Kako je bilo u vrtiću? To je teško pitanje za malu djecu. Na kraju dana 

provedenog u vrtiću pogledajte crteže. Pitajte dijete što je radilo u razredu, na igralištu ili u kantini.

Naljepnice. Je li vaše dijete nešto lijepo pospremilo? Ili mu je uspjelo 

da se ne upiški u gaćice? Nagradite ga naljepnicom.

Knjižica za početak ‘Po prvi puta u vrtić’ za roditelje. Ovdje ćete naći više informacija, više savjeta i više priča.

4 Kada je najbolje da dijete krene u vrtić?

Vaše dijete u vrtić smije od navršene 2,5 godine. 

Nova djeca započinju na točno određene dane: prvi 

dan škole nakon svakih školskih praznika ili nakon 

blagdana Uzašašća te na prvi školski dan u veljači.

Kao roditelj možete sami odabrati vrtić. Pritom 

morate uvijek slijediti pravila upisnog postupka 

koji se često razlikuje ovisno o vrtiću ili o području. 

Najbolje da se o tome raspitate čim vaše dijete 

navrši godinu dana. Oko toga vam može pomoći 

i ustanova Kind en Gezin (Dijete i obitelj).

5 Zašto je vrtić važan za daljnje 
školovanje mojeg djeteta?

Nastavnik će vaše dijete potaknuti da 

eksperimentira, ustraje u aktivnostima, razvija 

apstraktno mišljenje. Uči što je to uživanje i uspjeh 

u učenju,  što će mu kasnije i olakšati učenje.

U vrtiću se također vježba jezično izražavanje: 

kako se razgovara s odraslima, s ostalom djecom? 

Bogat rječnik olakšava razmišljanje i učenje. 

Ako vaše dijete redovito pohađa vrtić, onda 

ono uči i kako razumijeti strukturu škole.

Želite li učiti nizozemski?
Potražite na  

www.huizenvanhetnederlands.be 
školu za odrasle u vašoj blizini. Ili 

pitajte u vrtiću vašeg djeteta.


