
SURADNJA ODGOJNO-OBRAZOVNE INSTITUCIJE I RODITELJA/SKRBNIKA 

Važnost suradničkog odnosa 

 

Vrtić, ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za svako upisano dijete postaje kao 

njegov drugi dom. U vrtiću djeca borave do 10 sati dnevno – usvajaju nova znanja i vještine, 

jedu, spavaju, igraju se te druže s drugom djecom iz odgojno-obrazovne skupine ili vrtića. 

Dijete boravi u okruženju koje je poticajno za njegov razvoj. Za to brinu stručni djelatnici vrtića 

te drugi zaposleni. Za cjelokupan razvoj djeteta od iznimne je važnosti kvalitetna suradnja s 

roditeljima i skrbnicima.   

Kod suradnje vrtića i roditelja/skrbnika usmjeriti se valja na dobrobit djeteta. A što je to 

dobrobit djeteta? Ovim se terminom misli na zadovoljavanje dječjih potreba (svako je dijete 

individua, pa samim time zahtjeva zadovoljavanje nekih svojih posebnih potreba), poštivanje 

njihovih prava. Kada se svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa  podržavaju, podupiru te 

zajednički dolaze do novih ideja, spoznaja i saznanja svi zajedno rastu, a dijete je subjekt koji 

dobiva najviše. Odgojitelji, pedagozi, zdravstveni voditelji, psiholozi, logopedi stručnjaci su 

koji roditeljima nude podršku i pomoć u odgoju.  

Suradnja počinje sa predajom zahtjeva za upis djeteta u vrtić. Ravnateljica i stručni suradnici 

roditeljima daju sve potrebne informacije – upoznaje se roditelje s načinom rada ustanove, 

potrebnom dokumentacijom te s pravima i obvezama roditelja i pravima i obvezama vrtića. 

Inicijalni se razgovor provodi s ciljem što boljeg upoznavanja djeteta (psihofizički razvoj 

djeteta) na temelju procjena roditelja i priložene dokumentacije.  

Na koji se način može ostvariti suradnja roditelja/skrbnika i stručnih djelatnika vrtića? 

Svakodnevna razmjena informacija – Odgojitelji „na vratima“ komuniciraju s roditeljima i prenose 

najvažnije informacije koje su se dogodile u danu. Individualni razgovor s roditeljima – Roditelji i 

odgojitelji u dogovoreno vrijeme održavaju susret na kojem međusobno izmjenjuju informacije o 

djetetovom funkcioniranju u vrtićkom i obiteljskom okruženju. Razgovor može biti rješavanje 

problemske situacije ili informativnog karaktera. Razgovoru mogu prisustvovati i članovi stručnog 

tima vrtića (pedagog, psiholog, logoped, zdravstveni voditelj). Web stranice dječjih vrtića ili kutići 

za roditelje - Roditelji putem web-a ili u roditeljskim kutićima mogu vidjeti dio aktivnosti koje se 

provode u odgojno-obrazovnoj skupini. Na web stranicama roditelji mogu pratiti i sve obavijesti 

koje su vezane uz vrtić. Posjeti – Kad govorimo o ovom obliku suradnje, pod posjete se misli: posjet 

roditelja, člana obitelji, nekog gosta u skupinu sa dogovorenim aktivnostima, posjet cijele 

odgojno-obrazovne skupine obiteljskom gospodarstvu i slično. Sakupljačke aktivnosti - Roditelji 

pomažu u prikupljanju materijala i sredstava za rad, obogaćuju odgojno-obrazovni rad i materijalnu 

okolinu, imaju uvid što se u skupini radi i na koji način koriste materijali i sredstva za rad. Radionice 

sa roditeljima - One mogu biti edukativne ili kreativne, s roditeljima ili zajedno roditeljima i 

djecom. Roditeljski sastanak – Onu također mogu biti tematski (edukativni), kreativni ili informativni.  

Različitim se oblicima suradnje roditelji/skrbnici uključuju u neposredni odgojno-obrazovni 

proces i time postaju ravnopravni sudionici tog procesa. Bilo koji od ovih oblika suradnje 

roditelja/skrbnika i vrtića za djecu ima pozitivan ishod.  
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