
                                                                 

 

 

 

                 
 

У свим вртићима у периоду од 7.06

родитељима новоуписане деце у

Дневни ред : 

1.Упознавање родитеља са 

дневних активности у вртићу

2.Превентивно-здравствена заштита у вртићу

3.Адаптација деце на колектив

Родитељски састанци су 

главних васпитача , медицинских сестара

Родитељима је прослеђен информативни материјал 

садржи битне информације о поступку навикавања деце на колектив и 

понашању родитеља у наведеном периоду.

Родитељима је наглашена важност сарадње породице и вртића у смислу 

подељене ,а не појединачне одговорности ,чиме  подстичемо свестрани развој 

личности детета . 

                                                                  

                                                                                                   

У свим вртићима у периоду од 7.06-9.06.2016.год.одржани су састанци са 

новоуписане деце у целодневни боравак. 

Упознавање родитеља са вртићем (лична карта вртића)  и структу

дневних активности у вртићу. 

здравствена заштита у вртићу. 

3.Адаптација деце на колектив.  

* 

Родитељски састанци су у свим вртићима реализовани тимски од стране: 

главних васпитача , медицинских сестара- васпитача и стручних сарадника.

Родитељима је прослеђен информативни материјал Крените са осмехом

садржи битне информације о поступку навикавања деце на колектив и 

понашању родитеља у наведеном периоду. 

Родитељима је наглашена важност сарадње породице и вртића у смислу 

подељене ,а не појединачне одговорности ,чиме  подстичемо свестрани развој 

                                                                                  

9.06.2016.год.одржани су састанци са 

вртићем (лична карта вртића)  и структуром 

реализовани тимски од стране: 

васпитача и стручних сарадника. 

Крените са осмехом ,који 

садржи битне информације о поступку навикавања деце на колектив и 

Родитељима је наглашена важност сарадње породице и вртића у смислу 

подељене ,а не појединачне одговорности ,чиме  подстичемо свестрани развој 



Родитељи су добили Упитник за родитеље деце у вртићу

добијање релевантних података о детету ,његовим особинама ,навикама и 

развојним специфичностима ,како би се поступци у адаптацији прилагодили 

потребама детета . 

Вртић Пчелица 

 

 

Вртић Владо Јурић(

Упитник за родитеље деце у вртићу ,који има за циљ 

добијање релевантних података о детету ,његовим особинама ,навикама и 

развојним специфичностима ,како би се поступци у адаптацији прилагодили 

       

Пчелица (примљено 40-оро деце ) 

Владо Јурић(примљено 10-оро деце ) 

 

,који има за циљ 

добијање релевантних података о детету ,његовим особинама ,навикама и 

развојним специфичностима ,како би се поступци у адаптацији прилагодили 

 

 


