
                             

      У свим вртићима ПУ 

9.06.2017.год.одржани су састанци са родитељима новоуписане деце у

целодневни боравак. 

Дневни ред : 

1.Упознавање родитеља са 

дневних активности у вртићу

2.Превентивно-здравствена заштита у врти

3.Адаптација деце на колектив

    Родитељски састанци су 

главних васпитача , медицинских сестара

   Родитељи су упознати са процедуром склапања уговора и уговорним 

обавезама као и правима која остварују као корисници услуга у Установи.

   Родитељима је наглашена важност сарадње породице и вртића у смислу 

подељене ,а не појединачне одговорности ,чиме  

личности детета . 

   Родитељи су добили Упитник за родитеље деце у вртићу

добијање релевантних података о детету ,његовим особинама ,навикама и 

                                                                                        

                                                                                             
 

ћима ПУ Ната Вељковић у периоду од 7.06

.год.одржани су састанци са родитељима новоуписане деце у

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.

Родитељи су упознати са процедуром склапања уговора и уговорним 

обавезама као и правима која остварују као корисници услуга у Установи.

Родитељима је наглашена важност сарадње породице и вртића у смислу 

подељене ,а не појединачне одговорности ,чиме  подстичемо свестрани развој 

Упитник за родитеље деце у вртићу ,који има за циљ 

добијање релевантних података о детету ,његовим особинама ,навикама и 

                           

                                                                                           

у периоду од 7.06-

.год.одржани су састанци са родитељима новоуписане деце у 

вртићем (лична карта вртића)  и структуром 

реализовани тимски од стране: 

васпитача и стручних сарадника. 

Родитељи су упознати са процедуром склапања уговора и уговорним 

обавезама као и правима која остварују као корисници услуга у Установи. 

Родитељима је наглашена важност сарадње породице и вртића у смислу 

подстичемо свестрани развој 

,који има за циљ 

добијање релевантних података о детету ,његовим особинама ,навикама и 



развојним специфичностима ,како би се поступци у адаптацији прилаго

потребама детета . 

Вртић Невен 7.06.2017. 

     

                                 

Родитељи су са пажњом пратили излагање

        Упитници за родитеље         

развојним специфичностима ,како би се поступци у адаптацији прилаго

Родитељи су са пажњом пратили излагање 

Упитници за родитеље         Мала заједница која учи

 

развојним специфичностима ,како би се поступци у адаптацији прилагодили 

 

 

Мала заједница која учи 



Вртић Бисери  8.06.2017. 

 

 

Мала заједница која учи 

 

 

 



Вртић Колибри 9.06.2017. 

 

 

 

 

 

 


