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POVZETEK  

 

V diplomski nalogi sem raziskala, kako pomembno je postopno uvajanje otroka v vrtec, 

tako za starše kot za otroka. Uvajanje otroka je tema, s katero se srečujejo strokovni 

delavci v vrtcu in starši, ko prvič pripeljejo otroka v vrtec. Novo okolje, v katerega 

vstopajo njihovi otroci, postavlja pred starše mnogo skrbi in vprašanj. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se dotaknila otrokovega razvoja do tretjega 

leta, primarne navezanosti, vrtca kot institucije ter opisala proces uvajanja v vrtec s 

poudarkom na teţavah staršev in otrok v uvajalnem obdobju. Poudarila sem 

pomembnost kakovostnega sodelovanja med vzgojitelji in starši. 

 

V empiričnem delu sem ţelela ugotoviti, na kakšen način so starši spremljali svoje 

otroke pri vstopu v vrtec, kakšni so bili njihovi strahovi in kako so zadovoljni s 

počutjem otroka po uvajanju. Tudi strokovne delavke sem vprašala, kakšne so navade 

staršev pred vstopom otroka v vrtec. Na primeru dveh oddelkov vrtca sem raziskala, 

kako je potekalo uvajanje otrok v vrtec, kaj je bilo uspešno, kakšne teţave so se 

pojavljale in kako jih je mogoče v prihodnje reševati.  

 

Ugotovila sem, da so tako starši kot tudi strokovne delavke zadovoljne z načinom 

uvajanja. Še vedno pa imajo starši različne strahove ob vstopu otroka v vrtec, kar je 

seveda pričakovano, vendar so po uvajanju prav vsi zadovoljni oziroma zelo zadovoljni 

s počutjem otroka v vrtcu. 

 

 

 

Ključne besede: predšolski otrok, navezanost, vrtec, uvajanje v vrtec 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

         

In my diploma thesis I explored, how important is the gradual introduction of a child in 

kindergarten, so for parents as for the child. Introducing the child is the topic faced by 

professional workers in kindergarten  and parents, when they  first time  bring a child 

into kindergarten. New environment,whose their children are entering raises before  

parents a lot of concerns and questions. 

 

In the theoretical part of the thesis, I touched the child's development up to the  third 

year, primary attachment, the kindergarten as an institution and I described the process 

of introducing  in the kindergarten with the emphasis on troubles of parents and children 

in the lead-in period. I emphasized  the importance of good quality  of cooperation  

between educators and parents. 

 

In empirical work, I wanted to find out in what way are parents accompanied their 

children in entering into kindergarten, what were their fears and how they are satisfied 

with  the child's welfare  after the lead-in period .  Even professional workers, I  asked, 

what are the habits of the parents, before entering a child in kindergarten. On the case of 

the two sections of kindergarten I explored , in what way took place the introducing of 

children into kindergarten, what was successful, what problems had occurred  and how 

they can be solved in the future. 

 

I  found out , that parents and professional workers are satisfied with the way of 

introducing. Still, parents have  various fears  when entering a child into kindergarten, 

which is of course expected, however  after lead-in period everyone are satisfied  

respectively very satisfied with the being  of  their  child in kindergarten. 

 

 

Keywords: preschool children, attachment, preschool, introduction to kindergarten 

 

 

 

 



        KAZALO    

 

            UVOD…….…………………………………………………………………..........1 

        1. OTROKOV RAZVOJ…………………………………………………….……...2 

      2. NAVEZANOST….……………………………………………….………….........3 

             2. 1 RAZVOJ NAVEZANOSTI…...…….………………………………………...4 

             2. 2 TIPI NAVEZANOSTI…….…...…………………………………...................7 

             2. 3 NAVEZANOST IN VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC…...………...…....8 

        3. VRTEC……………………………………………………………….………..…10 

             3. 1 POMEN VRTCA ZA OTROKOV RAZVOJ……….………………….……11 

             3. 2 DRUŢINA IN VRTEC……………………...……………………………….12 

             3. 3 VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJI V VRTCU…………....……………...14 

        4. UVAJANJE V VRTEC………………….……………………………………....15 

            4. 1 IZBIRA VRTCA IN VPIS OTROKA………………..……………………...18 

            4. 2 PRIPRAVE NA VSTOP V VRTEC………………………………...……….18 

            4. 3 NAČINI UVAJANJA……………………...……...…………………………22 

4. 3. 1 DOLGOTRAJNO UVAJANJE…….………………………………...22 

4. 3. 2 SREDNJE DOLGO UVAJANJE….....………………………………23 

4. 3. 3  KRATKO UVAJANJE......…...……………………………………...24 

            4. 4 STISKE OTROK……...…………………………………………...………...24 

            4. 5 STISKE STARŠE……......…....………………………….………………….28 

        5. PROBLEMI IN CILJI.………………………………………………….……....30 

        6. HIPOTEZE…….……….……………………………...…………………….…..31 

        7. METODA…………………………………………………………….………......31 

            7. 1 VZOREC…..…….………….…………………………………………….….31 

            7. 2 UPORABLJENI INSTRUMENTI………………………………..………….33 

      7. 3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV…....……….……………………….33 

 

 

  



  7. 4 METODA OBDELAVE PODATKO..……….………………………………33 

    8. REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA……………….……......34 

   8. 1 DOGAJANJE PRED OTROKOVO VKLJUČITVIJO V VRTEC………......34 

      8. 2 VKLJUČITEV IN UVAJANJE OTROK V VRTEC…...……..………..…....35 

        8. 3 ZADOVOLJSTVO STARŠEV IN STROKOVNIH DELAVK PO 

              KONČANEM UVAJALNEM OBDOBJU…………………………………...38 

    9. SKLEP………………………………………………...……………………….....43 

     LITERATURA….......………………………………………………….….……..46 

  PRILOGE…….......………………………………………………………..……..48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         UVOD 
 

Vstop otroka v vrtec je teţak za otroka kot tudi za starše. Na uvajanje najbolj vplivata 

negotovost pri odločanju, strah in nezaupanje staršev. Nekateri starši zaupajo v 

otrokovo novo okolje, drugi so polni strahu in dvomov, kako bodo drugi skrbeli za 

njihovega otroka. Zato je dobro, da se na ta korak dobro pripravijo tudi starši. Starši so 

tisti, ki se odločajo o načinu varstva, zato je pomembno, da vedo, kaj ţelijo za svojega 

otroka.  

 

V vrtcu, kjer sem zaposlena, večina otrok prvič vstopi v vrtec 1. septembra, redki se 

uvajajo tudi med letom. Jokanje oziroma hlipanje ob odhodu staršev je mnogokrat zelo 

boleče tudi za strokovne delavce. Starši imajo moţnost, da prve dni ostajajo v skupini z 

otrokom, čeprav se nekateri starši odločijo, da svojega otroka ne uvajajo. Pomembno je, 

da starši otroka pripravijo na prehod v novo okolje, se pogovarjajo z otrokom o vrtcu, 

drugih otrocih in vzgojiteljicah. S tem pripomorejo k laţjemu vključevanju otroka v 

novo okolje, spoznavanju vrstnikov in k učenju samostojnosti. 

 

V diplomski nalogi imam namen raziskati, kako je potekalo uvajanje novincev v vrtcu, 

kjer delam, kaj so ob tem doţivljali starši in s kakšnimi teţavami so se soočali strokovni 

delavci in starši. 
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1. OTROKOV RAZVOJ 
 

Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno sodoločata dednost in okolje, in 

sicer na ravni fizičnega in socialnega okolja. Pri razlagi otrokovega razvoja se ne 

moremo in ne smemo izogniti pluralnosti razvoja in odraščanja v različnih kulturah ter s 

tem vplivu različnih dejavnikov znotraj kulture in med kulturami, kot tudi pogledom na 

otrokov razvoj in učenje, ki so se izoblikovali v različnih druţbenozgodovinskih 

kontekstih. Ti so zaznamovani z znanstvenimi spoznanji psihologije in znotraj nje 

razvojne psihologije ter številnih drugih disciplin (filozofije, sociologije, pedagogike, 

antropologije, etnologije), kot tudi s prevladujočimi vzgojno-izobraţevalnimi koncepti v 

posameznih obdobjih, ki so vselej do neke mere odvisni od prevladujoče ideologije 

(Corsaro in Eder, 1990; Woodhead, 1999, nav. po Marjanovič Umek 2008: 27). 

 

Področja otrokovega razvoja so med seboj povezana. Razvoj na enem področju vpliva 

na razvoj drugega področja in obratno. Npr. ko se dojenček plazi in prične hoditi, se 

poveča njegova sposobnost raziskovanja in s tem razvoja mišljenja ter obratno; razvoj 

otrokovih jezikovnih spretnosti vpliva na sposobnost vzpostavljanja socialnih odnosov z 

odraslimi in drugimi otroki. V razvoju ne gre le za napredek, temveč tudi za 

nazadovanje. Za razvoj so značilni različni doseţki in izgube, ali povedano drugače, 

npr. mlajši otrok ima večjo sposobnost zapomnitve podatkov (neposredni obseg 

spomina) kot odrasla oseba, vendar ima istočasno manj izdelane strategije zapomnitve.  

Glede na velike razlike med kronološko enako starimi otroki je lahko otrokova starost 

prepoznavna zgolj kot grob pokazatelj razvojne zrelosti. V celotnem ţivljenjskem 

ciklusu so prisotna časovna obdobja, ki so bolj ustrezna in učinkovita za učenje 

posameznih spretnosti kot neka druga obdobja. Določeno razvojno obdobje oziroma leta 

so najbolj učinkovita za razvoj na posameznih področjih (Marjanovič Umek 2008). 

 

Tako telesni kot intelektualni razvoj sta v celotnem triletnem obdobju zelo hitra. Proti 

koncu prvega leta starosti se oblikuje močna navezanost med otrokom in vsaj eno 

odraslo osebo. V drugem in tretjem letu starosti opazimo tudi hiter razvoj govora, 

samostojnost in zanimanje za vrstnike. Za to obdobje je značilno povečanje igralne 
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dejavnosti, otrok postaja vse bolj samostojen, v socialnih stikih zanj postajajo 

pomembne osebe zunaj druţinskega kroga in vrstniki. Spoznavni razvoj, ki vključuje         

tudi govorni razvoj, je v tem obdobju hiter. V otrokovem razumevanju socialnega sveta 

in socialnem vedenju opazimo precej egocentrizma (Marjanovič Umek in Zupančič 

2004: 1011). 

2. NAVEZANOST 
 

Izraz »navezanost« pomeni trajajoč intimen emocionalni odnos. Takšen odnos je mogoč 

šele takrat, ko se prične ustvarjati »objektni odnos«. To je takrat, ko tudi otrok prične 

prepoznavati osebo, ki mu nudi vso nego in emocionalno oporo. Razvojna pot do 

pravega objektnega odnosa je dolga (Praper 1992: 53). 

 

Osnovne trditve teorije navezanosti sta oblikovala Bowlby in M. S. Ainsworth. Bowlby 

(nav. po Cugmas 2003) je oblikoval teorijo navezanosti, ki razlaga, da otrokove 

vsakodnevne izkušnje z osebo, ki zanj skrbi (tj. s primarnim skrbnikom), vplivajo na 

razvoj notranjih reprezentacij (tj. predstavljanj) odnosov pri otroku (to so pričakovanja 

in prepričanja, povezana z navezanostjo) oziroma na delovni model te osebe (tj. objekta 

navezanosti), le-ta pa vpliva na odnose navezanosti. Pri tem zlasti poudarja vlogo 

občutljivosti in dovzetnosti objekta do navezanosti za otrokove potrebe. Bowlbyeva 

teorija navezanosti je pomembna osnova za predstavitev odnosov med otroki in starši 

(prav tam: 12). 

 

Ljudje uporabljamo besedo navezanost v vsakdanjem govoru v bolj ohlapnem pomenu, 

kot ga ima ta v psihologiji. Pogosto govorimo o navezanosti otroka na starše, o tej 

navezanosti se praktično ne sprašujemo, saj je samo po sebi umevno, da je otrok na 

starše navezan, zdi se nam, da je navezanost kar premila beseda za opis vezi, ki jo 

ustvarijo otrok in starši. V vsakdanjem govoru je navezanost torej nekaj, kar sodi bolj v 

znanstva kot v ozek druţinski krog (Varjačič – Rajko 2007: 17). 
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Navezanost je trajna in čustvena vez med otrokom in staršem, kakovostna navezanost 

prispeva in pomaga pri prilagajanju in uvajanju otroka na vstop v vrtec. Ločitev od 

roditelja predstavlja za otroka stresno situacijo, ki jo nekateri otroci obvladujejo prej, 

drugi potrebujejo za to več časa.  

 

2. 1 RAZVOJ NAVEZANOSTI 

 

Varjačič – Rajko (2007: 19 – 20) pravi, da imajo novorojenčki na voljo veliko 

mehanizmov, s katerimi si zagotavljajo bliţino matere. Sam nasmeh in pogled otroka 

dajeta občutek posebne vezi. Večinoma so ti odzivi refleksni in pričnejo ugašati po 

tretjem mesecu starosti. Med tretjim in šestim mesecem starosti je otrok ţe bolj izbirčen 

pri tem, na koga se bo odzval. Prednost daje dvema ali trem osebam, eni še posebej. 

Najpogosteje je to mati, lahko pa je to tudi katera druga oseba, ki veliko časa skrbi za 

otroka. Pri tem se otrok ravna glede na to, kako uspešno se nekdo odziva na njegove 

potrebe. Od šestega meseca do treh let se pri otroku razvije močna navezanost najprej 

na eno osebo, kasneje tudi na več pomembnih oseb. Če je bil prej vznemirjen ob odhodu 

katere koli osebe iz njegove bliţine, bo zdaj pozoren le na mamo. V obdobju do osmega 

meseca starosti otrok nima notranje spominske predstave o materi, zato je vznemirjen, 

če je ni v njegovem vidnem polju. Od šestega do osmega meseca starosti se pri otroku 

pojavi strah pred tujci, otrok se vedno bolj zaveda matere. Otrokov odziv je v marsičem 

odvisen od materinega. Ko otrok dopolni eno leto, je njegov vzorec navezanosti ţe 

izdelan in je odvisen od izkušenj, ki jih je pridobil v prvem letu. V obdobju po prvem 

letu starosti izdela otrok nekakšno notranjo psihično predstavo o naravi navezanosti, ki 

se je ustvarila med njim in materjo. Otrok, ki  je prepričan, da mu bo mati pomagala, ko 

bo v teţavah, bo raziskoval z večjo vnemo. V nasprotnem primeru, se je bo tesnobno 

oklepal ali pa pogosteje preverjal, kje je.    

 

Večina avtorjev soglaša, da obstajajo v razvoju navezanosti tri faze. Čeprav se 

razlikujejo posamezni otroci med seboj po tem, v kateri starosti preidejo iz ene faze v 

drugo, pa gredo vsi skozi te faze v enakem zaporedju. Najprej vstopijo v fazo 

nespecifične navezanosti, ki se začne zelo zgodaj in traja do pribliţno 7. meseca. Otrok  
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se enako odziva – s smehljajem na prijateljski in neţen pristop in z nasprotovanjem ob 

ločitvi, ne glede na to, katera oseba skrbi za njega (mati ali tujec). Nato vstopi v fazo 

specifične navezanosti, ki se prične po 7. mesecu, otrokov odziv se začne razlikovati 

(razčlenjevati, diferencirati). Pribliţevanje matere povzroči nasmeh, tuja oseba pa 

rastočo ankcioznost (strah pred tujci) in jokanje. In končno v fazo večkratne (multiple) 

navezanosti, ki se pojavi po 18. mesecu. Večina otrok je v tem obdobju navezana na več 

ljudi, le redki so navezani izključno na eno osebo (Horvat in Magajna 1987: 115). 

 

M. Batistič Zorec (2006: 80) pravi, da razvoj navezanosti poteka v štirih fazah. Za prvo, 

ki traja od rojstva do tretjega meseca starosti, je značilno nediskriminatorno odzivanje 

na ljudi. Otroci opazujejo obraz, ki v prvih tednih pritegne njihovo pozornost bolj kot 

drugi vidni draţljaji. Kmalu za tem, okoli šestega tedna, se pojavi socialni nasmeh kot 

odziv na vsak človeški obraz. To povzroča, da se odrasli odzivajo z nasmehom, 

pozornostjo in naklonjenostjo. Druga vedenja, na katera se v tem obdobju odrasli 

odzovejo, so jok, refleksi sesanja, poţiranja, prijemanja ter objemalni refleks, ki po 

Bowlbyevem mnenju prav tako predstavlja vzorce navezanosti, ker pripomorejo k 

interakciji otroka z materjo.   

     

V drugi fazi nekje od otrokovega tretjega do šestega meseca začne otrok svojo 

pozornost usmerjati k domačim odraslim. V tuj obraz le strmi, medtem ko se na 

poznanega odziva z nasmehom, vokaliziranjem, prijemanjem ... (prav tam). 

 

V tretji fazi, ki traja od šestega meseca do tretjega leta starosti, se formira intenzivna 

primarna navezanost. Otrok pokaţe navezanost na eno osebo, po navadi na mater, ki mu 

najpogosteje zadovoljuje potrebe in povzroča ugodje. Značilno za to obdobje je, da 

otrok zajoče, ko mati odide, pokaţe separacijski strah. Ob vrnitvi se odziva z vedenji 

zadovoljstva, se smeji, maha z rokami ... Okoli sedmega oziroma osmega meseca se 

pojavi strah pred tujci. V obdobju do tretjega leta otrok ves čas kaţe ţeljo po bliţini 

osebe, ki jo pozna oziroma, na katero je navezan. Bowlby je menil, da kaţejo več 

ankcioznosti in negotovosti pri raziskovanju okolja otroci, ki so manj prepričani v svoje 

matere oziroma niso razvili zaupanja, da bo mati vedno na voljo, ko jo potrebuje. V  
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četrtem obdobju, ki traja od tretjega leta do konca otroštva, otrok ne potrebuje več, da je 

oseba, na katero je navezan, ves čas fizično prisotna (prav tam). 

 

Navezanost je dejaven, medsebojno močno recipročen odnos naklonjenosti med dvema 

osebama. Razvoj navezanosti najbolje razloţimo z Bowlbyevo etološko teorijo (nav. po 

Marjanovič Umek in Zupančič 2004). Naklonjen odnos med otrokom in osebo, ki skrbi 

za otroka (navadno njegovim staršem), se začenja razvijati na podlagi otrokovih 

prirojenih signalov, s katerimi prikliče drugo osebo v svojo bliţino. Seveda ima tudi ta 

druga oseba prirojeno zmoţnost odzivanja na otrokove signale. Razvoj poteka v štirih 

fazah (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 262 – 263): 

- faza pred navezanostjo, ki traja pribliţno do šestega tedna otrokove starosti 

(označujejo jo različni prirojeni signali, kot so teţnja po seganju, nasmehu, 

vzpostavljanju očesnega stika z drugo osebo ter jok; v tem obdobju dojenčki še niso 

navezani na določeno osebo, saj se ne vznemirjajo, če so v druţbi z neznanimi ljudmi in 

če oseb, ki skrbijo zanje, ni v bliţini); 

-  faza oblikovanja navezanosti traja do pribliţno osmega meseca (dojenčki se začnejo 

različno odzivati na različne ljudi, intenzivneje se odzivajo na eno izmed oseb, s katero 

so v vsakdanjem stiku; smejijo se jim, vokalizirajo z njimi, te osebe jih tudi hitreje 

potolaţijo, če so razburjeni; ob ločitvi od teh oseb še ne protestirajo); 

- faza jasne navezanosti traja pribliţno do leta in pol ali dveh let (dojenčki izraţajo 

separacijsko ankcioznost, če osebe, na katero se najhitreje odzivajo, ni v bliţini; v 

prisotnosti te osebe namerno vzdrţujejo njeno bliţino, ji sledijo in jo iščejo s pogledom, 

se pomikajo k njej, starejši se plazijo ali hodijo za njo; uporabljajo jo kot varno bazo, če 

v okolju zaznajo kakršnokoli nevarnost, iščejo pri tej osebi čustveno oporo, tolaţbo ali 

informacije); 

- faza oblikovanja recipročnega odnosa traja pribliţno od leta in pol ali drugega leta 

starosti naprej (separacijska ankcioznost upade zaradi hitrega razvoja mentalne 

reprezentacije in govora, ki otrokom omogočata razumevanje razlogov, zakaj osebe, na 

katero so navezani, ni v bliţini in imajo sposobnost predvidevanja njene vrnitve). 
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2. 2 TIPI NAVEZANOSTI 

 

Navezanost je raziskovala tudi Bowlbyeva asisitentka M. Ainsworth (nav. po Batistič 

Zorec 2006). Proučevala je navezanost pri afriških in ameriških otrocih in ugotovila, da 

razvoj navezanosti poteka podobno ne glede na kulturo. Zasnovala je eksperiment 

»neznana situacija«. Poskus je potekal takole: enoletni otrok in njegova mati sta se 

igrala v igralnici, kjer je bil otrok prvič. V sobo je nato stopila oseba, ki jo otrok ni 

poznal, mati pa je medtem odšla. Ločitev je trajala tri minute, nato se je mati vrnila v 

sobo. V drugem primeru je mati odšla in pustila otroka samega brez tretje osebe.  

 

Kako so se na to odzvali otroci? Kakšne so bile matere otrok, ki so se na neznane 

okoliščine različno odzivali (Batistič Zorec 2006, Varjačič – Rajko 2007)? 

 

Varno navezani otroci so otroci senzibilnih mater, ki imajo veliko fizičnega kontakta z 

otrokom ter se takoj in empatično odzovejo na jok in druge potrebe otroka. Ti otroci 

aktivno raziskujejo okolje, ko mati odide se intenzivno odzovejo, vendar se ob njeni 

vrnitvi hitro pomirijo. 

 

Izogibajoči se otroci se zaţenejo v igrače, matere ne potrebujejo in ne pokaţejo nobene 

reakcije, če odide. Čeprav izgledajo neodvisni, je Ainsworthova opazila, da imajo ti 

otroci podobne emocionalne teţave kot otroci, ki so bili v kritičnem trenutku ločeni od 

matere. Premalo upoštevajo njihove potrebe, otroku se vsiljujejo ali pa ga nasprotno 

zavračajo. 

 

Ambivalentni otroci se v igralnici tako stiskajo k materi, da največkrat niti ne poskusijo 

raziskovati okolja. Ko mati odide iz sobe, jih to močno vznemiri, ob njeni vrnitvi 

reagirajo z jezo. Večinoma se matere teh otrok doma vedejo nedosledno, včasih so 

neţne in odzivne, drugič se na otrokove potrebe ne odzovejo, kar pri otrocih povzroča 

negotovost.  
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Ugotovitve Bowlbyja in M. Ainsworth so spodbudile mnoţico raziskav na tem 

področju. Nekateri raziskovalci pravijo, da navedene razlike med otroki precej 

zanesljivo napovedujejo kasnejše vedenje. Ugotavljata, da se varno navezani otroci pri 

treh do petih letih razlikujejo od ostalih otrok po večji radovednosti in vztrajnosti pri 

igri, boljši socialni kompetentnosti, višjem samospoštovanju in kaţejo več empatije 

(Batistič Zorec 2006: 82). 

 

2. 3 NAVEZANOST IN VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC 

 

Otrok, ki je »varno navezan«, bo ob vključitvi v vrtec pokazal staršem, da računa na 

njihovo pomoč, vendar se bo kmalu spustil v vrtčevske dogodivščine in z zaupanjem 

sprejel vzgojiteljico. Vsekakor to ne pomeni, da varno navezani otrok ob ločitvi ne bo 

protestiral (prav tam). 

 

»Izogibajoči se« otrok pri vključitvi v vrtec stavi le nase. Ne išče pomoči staršev niti 

vzgojiteljice. To lahko traja zelo dolgo in šele čas bo pokazal, ali se bo otrok v nekem 

trenutku »zlomil« ali pa bo vztrajal v svoji neodvisnosti. Če je samostojno vedenje 

otroka starega leto in pol nekaj, kar kaţe na teţave pri navezovanju in na prehitro 

odraslost, je samostojnost triletnika naravna posledica njegove psihološke 

osamosvojitve in potrebe po razširitvi obzorja izven druţine; takšen otrok je samostojen 

in se naveţe na druge ljudi in z njimi sodeluje.  

 

»Ambivalentno« navezan otrok je verjetno najtrši oreh za starše (čeprav je bolj navezan 

kot »izogibajoči se«), saj se jih oklepa in se sploh noče ločiti. Moţno pa je, da se razvoj 

navezanosti pri otroku prvega starostnega obdobja še ni povsem končala. Takrat je 

potrebna starševska strpnost in pomoč otroku, da s časom razvije več zaupanja. 

Zaţeleno je, da starši v tem času otroka ne odrivajo od sebe in da niso prehitri pri 

spodbudah. Takšen otrok potrebuje več časa, da se privadi na novo okolje in da 

vzgojiteljevo prisotnost ponotranji v trden občutek varnosti. Če govorimo o otroku, 

starejšem od enega leta, potem je vzorec navezanosti ţe utrjen. Pri uvajanju se zgodi, da 

starši otroka na silo odtrgajo od sebe, vendar se izkaţe, da se po burnem obdobju                                                                   
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uvajanja ti otroci navadijo na novo okolje in razvijejo navezanost na vrstnike in 

vzgojitelje. Prvi dnevi so pri takšnem otroku lahko dramatični, zato naj bi starši 

premislili, ali ne bi bilo bolje takega otroka uvajati počasi (Varjačič – Rajko 2007: 28). 

 

Razlikovati moramo odziv pri mlajšem in pri starejšem otroku. Mlajši kot je otrok, bolj 

travmatično lahko sprejema in izraţa svojo stisko. Ker ni sposoben verbalno izraţati, to 

počne z jokom. V kolikor je mati nezaupljiva do osebja oziroma okolja v vrtcu in jo je 

strah, se le-ta prenaša na otroka. Starejšemu otroku naj bi bilo laţje, ker mu starši ţe 

lahko dopovejo, kdaj bodo prišli ponj, kdaj lahko pričakuje kosilo, počitek. Hitreje se 

namreč privadi rutine, s katero ponovno pridobi občutek varnosti. Tudi motorične 

sposobnosti ima bolj razvite, zato laţje sledi vrstnikom. Ker je verbalno bolj spreten, 

laţje izrazi svoje potrebe in pričakovanja. Zaradi boljše koncentracije se tudi laţje sam 

zaposli (Ambroţ 2005: 9). 

 

Z. Cugmas (2003: 75-76) pravi, da so otroci, ki izraţajo varno navezanost na mater, 

drugače reagirajo na neznano osebo kot ostali. So bolj priljubljeni med vrstniki, za 

njihove prijateljske odnose je značilna večja recipročnost odnosov in so manj osamljeni 

kot pa ankciozno navezani otroci. Razlike v socialnem vedenju se kaţejo tudi pri 

otrocih, ki izraţajo varno navezanost na mater, glede na to, koliko so odvisni od telesne 

bliţine matere. Manj kot so odvisni od materine telesne bliţine, bolj prilagojeno je 

njihovo socialno obnašanje. Ankciozno navezani otroci se manj zrelo obnašajo v druţbi 

vrstnikov glede posojanja igrač, manj veselja kaţejo ob druţenju, manj zrelo izraţajo 

svoje lastne ţelje, se več prepirajo itn. Otroci, ki so ambivalentno navezani na mater, se 

najraje igrajo sami ali z materjo, vrstnikom v stiski ne pomagajo, niti ne sprejmejo 

pomoči vrstnikov, ko jo potrebujejo ter niso vodje (prav tam). 
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3. VRTEC 
 

Z nastajanjem in širjenjem institucij za vzgojo predšolskih otrok so se uveljavili tudi 

različni izrazi, s katerimi so poimenovali ustanove za predšolske otroke. Po svetu še 

danes poznamo različne nazive za ustanove, ki se med seboj razlikujejo po funkcijah, 

udeleţencih in programih (Batistič Zorec 2003: 19).        

                                                                                                                                                               

V institucije, ki so v prvi vrst namenjene varstvu in imajo poslovni čas usklajen z 

delovnikom staršev, so vključeni ţe najmlajši otroci, praviloma po končanem 

porodniškem dopustu staršev (prav tam). 

 

 V preteklosti je bila vloga vrtca predvsem, da nadomešča druţinsko vzgojo, v smislu 

varovanja otrok, ker sta bila oba starša zaposlena (varstvena funkcija), ali pa da vzgaja 

in izobraţuje otroke, ker jim starši ne morejo nuditi dovolj kakovostnih spodbud 

(korekcijska in kompenzacijska funkcija vrtca). Hkrati je širjenje vrtcev ves čas 

spremljal dvom, ali je vzgoja izven druţine za predšolskega otroka ustrezna. Vendar je 

poudarek tudi na tem, da se je v preteklosti redko govorilo o zaposlenih starših in vlogi 

druţine, ampak predvsem o odgovornosti in nalogah matere, saj sta nega in vzgoja otrok 

tradicionalno stvar ţensk oziroma mater. Zato se je tudi v zvezi z vrtci poudarjala 

predvsem njihova korist za otroke, medtem ko je za razbremenitev matere postal vrtec 

kot predmet razprav šele v zadnjem času (prav tam).  

 

M. Senica (1998 43) pravi, da v sodobnem času razume vrtec oziroma institucijo kot 

»pomembnega drugega« z vsemi njegovimi značilnostmi in zakonitostmi, v katerega je 

otrok vključen od svojega prvega leta starosti in preţivi velik del ţivljenja. Otroku 

pomeni vrtec prvo srečanje z javnim prostorom, z vključitvijo vanj postane del sistema, 

ki ga na eni strani obvladuje druţba in na drugi strani starši. 

 

Vrtec mora sluţiti predvsem otroku in njegovim potrebam. Institucije ne smemo 

razumeti kot mesta, kjer se otroci pripravljajo za neko vlogo, da bodo jutri dobri učenci,  
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študenti …, temveč kot način ţivljenja otrok. Institucija je skupen prostor ţivljenja 

otrok in odraslih (Senica 1998: 46). 

 

3. 1 POMEN VRTCA ZA OTROKOV RAZVOJ 

 

Vrtec kot vzgojno-varstvena ustanova s strokovno izobraţenimi delavci sluţi predvsem 

otroku in njegovim potrebam. Vsem otrokom nudi moţnost za spodbujanje 

radovednosti, domišljije, raziskovanja, razvijanje sposobnosti razumevanja, 

dogovarjanja, upoštevanja različnosti. Otrokom daje izkušnjo sodelovanja v skupini, kar 

je za njegov emocionalni, psihosocialni ter intelektualni razvoj bistvenega pomena. 

Vrtec ima neprecenljivo vlogo tudi pri razvijanju otrokove samostojnosti, 

osamosvajanje otroka je ena od poglavitnih nalog staršev in vzgojiteljev (Ţibret 

2003/2004: 19). 

 

Vrtec spodbuja otrokov razvoj, saj je otrok v stikih z vrstniki in vzgojitelji deleţen 

razvojnih spodbud, predvsem na področju socializacije. Otrok se nauči pravil delovanja 

skupine, ugotovi, da je stvari treba deliti, včasih tudi malo počakati, si pomagati ter 

pridobi delovne navade. Predvsem se mu razvija njegova samostojnost pri skrbi zase. 

Obenem se spontano uči od drugih otrok. V vrtcu so vsi otroci deleţni podobnih 

razvojnih spodbud, tako da otroci niso prikrajšani, če le-teh v druţini ni dovolj (Lenart 

2009: 6).  

 

M. Batistič Zorec (2003: 279) na osnovi več študij zaključuje, da so otroci v 

kakovostnih vrtcih bolj sodelovalni v primerjavi z vrstniki, ki ne obiskujejo vrtca. N. 

Newcomb (1996, nav. po Batistič Zorec 2003) navaja več raziskav, ki dokazujejo 

pozitivni vpliv vrtca na socialno kompetenco. Vrtčevski otroci imajo boljše socialne 

spretnosti, več sodelujejo z vrstniki in so bolj usmerjeni v reševanje nalog (prav tam). 

 

Vrtec je koristen za slehernega otroka in ne le za tistega, ki ga starši nimajo komu 

pustiti, ko gredo v sluţbo. Vpliv vrtca na otrokov duševni razvoj se kaţe na več 

načinov, predvsem pa prispeva k njegovemu osamosvajanju. Otrok ima moţnost, da  
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skrbi sam zase, ima priloţnost srečati doslej neznane odrasle osebe, ki ravnajo z njim 

skrbno in ljubeče. S tem se ločuje od staršev vsaj en del dneva, zmanjšuje se njegova 

odvisnost od staršev in moţnost, da bi se naslanjal nanje v svoji dejavnosti. Poleg tega 

je otrok v stalni druţbi drugih otrok in ima priloţnost razvijati sposobnost prilagajanja 

drugim osebam in primernega obnašanja v stiku z njimi (Košiček 1992: 40). 

 

3. 2 DRUŢINA IN VRTEC 

 

M. Senica (1998: 53) pravi, da ko se staršem rodi otrok, je ta za njih edinstven in 

neponovljiv, in ko ta otrok pride v vrtec, jih je tam ţe mnogo, prav tako enkratnih in 

neponovljivih. Kaj narediti in kako zadovoljiti te individualne potrebe otrok in staršev 

ter kako zaščiti in podpreti enkratnost? Ali v vrtcu to zmoremo? Zmoremo, če nam je 

vredno poiskati moţnosti. Zmoremo, če smo iskreni do sebe in otroka. Zmoremo, če si 

znamo postaviti realne cilje. 

 

Vrtec otroku ne more biti dom, vzgojiteljica mu ne more biti mama, lahko pa postaneta 

partnerja v otrokovem razvoju. Otrokovi druţini vrtec nudi pomoč tam, kjer sama ne 

zmore, poišče ustrezne oblike varstva ter oblikuje kurikulum, naravnan na otroka, v 

katerem ima le-ta moţnost za negovanje dispozicij in razvijanje svojih sposobnosti, kjer 

je otrok spoštovan in sprejet (prav tam). 

 

Velik del vplivov druţine in vrtca se na otroka prenaša spontano, s pomočjo vedenja in 

emocionalnih odnosov med udeleţenci, preko stališč in osebnostnih potez 

posameznikov. Otrok se pravzaprav spontano uči določenih postopkov in načinov 

reagiranja v posameznih situacijah, oblikuje stališča in odnose do ţivljenja, usvaja 

posamezne osebnostne lastnosti (Lepičnik Vodopivec 1996: 36). 

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj 

prav to veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju druţinske in institucionalne vzgoje. 

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju ţivljenja in dela v vrtcu in v oddelku ter 

po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob  

 

                                                                   

                                                                   12 



upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Tako se lahko ob prihodu v vrtec ali v 

dopoldanskem oziroma popoldanskem času krajši ali daljši čas zadrţijo v igralnici in se 

vključijo v različne dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljem – in v vedenju odraslih v vrtcu 

je pričakovati pripravljenost za to (Kurikulum za vrtce 2007: 24). 

 

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnost 

pristojnosti. Institucija naj druţini nudi storitve in ne posega v njeno sfero zasebnosti 

oziroma v pravice staršev. Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni 

nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje otrokovih staršev. Straši morajo 

po drugi strani upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost 

institucije (Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju 1995: 56-57). 

 

Temelj za uspešno vzgojno sodelovanje predstavlja vzajemen odnos med vzgojitelji  in 

starši. Zaupanje je temelj dobrih odnosov, saj se na njem gradi obojestransko 

spoštovanje. S strani vrtca je zaţeleno, da straši otrokovo vzgojiteljico obveščajo o 

večjih spremembah v druţini, ki lahko vplivajo na otrokovo vedenje v vrtcu (bolezen, 

razvojne teţave, konflikti s straši, nesoglasja med starši, ločitev staršev, smrt v druţini 

...). Za vzgojiteljico so tovrstne kratke informacije ob prihodu otroka v vrtec zelo 

pomembne, saj si tako lahko pojasni oziroma razlaga otrokove morebitne teţave, 

obnašanja, reakcije in se mu lahko ustrezno prilagaja in nanj odziva. Vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic so otrokom v največjo oporo, če vedo, kaj se z njim dogaja 

(Ţibret 2003/2004: 21). 

 

Velik del vplivov druţine in vrtca se na otroka prenaša spontano, s pomočjo 

nenavadnega vedenja, emocionalnih odnosov med udeleţenci, preko stališč in 

osebnostnih potez posameznikov. Otrok se pravzaprav spontano uči določenih 

postopkov in načinov reagiranja v posameznih situacijah, oblikuje stališča in odnose do 

ţivljenja, usvaja posamezne osebnostne lastnosti (Lepičnik Vodopivec 1996: 36). 

 

Zakaj so medsebojni odnosi med starši in vzgojitelji sploh pomembni? Medsebojni 

odnosi med vzgojitelji in starši v vrtcu so zlasti pomembni zato, ker (prav tam:108): 
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- je v predšolskem obdobju otrok mnogo bolj kot kdaj koli pozneje povezan in 

soodvisen od svoji staršev, 

- je prav v tem obdobju zaradi tesne povezanosti med otrokom in starši največ moţnosti 

za vzgojiteljico, da posredno vpliva tudi na stališča staršev in tako spreminja tudi njih, 

- morajo biti vzgojni stili obeh udeleţencev (vzgojiteljev in staršev) medsebojno 

usklajeni, da ne povzročamo dodatnih konfliktov v otrokovem razvoju, 

- morajo starši poznati delo vzgojitelja, saj lahko vzgojitelji le pod tem pogojem od njih 

pričakujejo participacijo, 

- so le zadovoljujoči odnosi med starši in vzgojitelji pogoj za emocionalno stabilnost 

otrokove osebnosti (otrok bo ob takšnih odnosih med starši in vzgojitelji doţivljal 

varnost, sprejetost, potrjevanje in zato bo laţje premagoval teţave), 

- vrtec naj bi sprejeli kot institucijo, v kateri se nadaljuje otrokova socializacija, starši se 

v vrtec ne vključujejo zaradi osebnih potreb po druţenju z drugimi odraslimi – starši, 

temveč zaradi potreb svojih otrok. 

 

3. 3 VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJI V VRTCU 

 

Vzgojitelj v najširšem pomenu te besede je tisti, ki vzgaja, to so lahko starši, 

neprofesionalni varuhi in varuhinje, poklicni vzgojitelji in vzgojiteljice, ki delajo v 

vrtcih, dijaških domovih ipd. V angleškem jeziku uporabljajo naziv child-minder ali 

caregiver, ki se nanaša na osebe, ki skrbijo za otroke tisti del dneva, ko ta ni s starši. V 

slovenščini v teh primerih uporabljamo termine varuh, varuhinja ali varuška. Slovenski 

termin vzgojiteljica (predšolskih otrok) se nanaša na osebo, ki vodi oddelek v vrtcu in 

ima za to delo ustrezno formalno izobrazbo. V angleško govorečih deţelah za to 

uporabljajo nazive preschool teacher, teacher of joung children ali early teacher. Tako 

pri nas kot v svetu v vrtcih delajo poleg vzgojiteljic tudi pomočnice ali asistentke, ki 

imajo praviloma niţjo izobrazbo. Pri nas so bile do nedavnega imenovane varuhinje, po 

zakonodaji iz leta 1996 imajo naziv pomočnice vzgojiteljic (Batistič Zorec 2003: 20).  
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M. Juriševič (1996, nav. po Senica 1998) pravi, da pod pojem  vzgojiteljica oziroma 

vzgojitelj razumemo vse tiste odrasle osebe, ki se v instituciji srečujejo z otrokom, 

predvsem pa tiste, ki so v neposredni dnevni povezavi (tudi pomočnice vzgojiteljic, 

nekoč varuhinje) z otrokom. Vzgojiteljica ne more nadomestiti otrokom matere, lahko 

pa postane »njegov pomembni drugi«. Nujno je, da pozna dinamiko otrokovega razvoja 

osebnosti, kritična obdobja v razvoju otroka, da ima oblikovano osebno in poklicno 

identiteto, predvsem pa, da ohranja in poglablja svojo vlogo »pomembnega drugega« v 

odnosu do otroka. 

 

Odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjajoče, vljudnost 

in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju so zgled za otroke. Vzgojitelj, 

pomočnik vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje v vzgojnem procesu, je 

ves čas z otroki in med otroki, bodisi v majhni, večji skupini ali individualno; v vseh teh 

interakcijah je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled za 

prijetno in prijazno komunikacijo (Kurikulum za vrtce 2007: 22). 

4. UVAJANJE V VRTEC 
 

Sodobna druţba s svojimi aktualnimi zahtevami ter vedno hitrejšim ţivljenjskim 

tempom narekuje stil ţivljenja mladim druţinam. Ker se matere običajno takoj po 

porodniškem dopustu vrnejo nazaj na delovno mesto, ostane vprašanje varstva 

predšolskih otrok še vedno precej aktualna tema. Ker prihajajo otroci v vrtec ţe v 

najneţnejšem razvojnem obdobju, je treba njihov prehod iz varnega, poznanega 

domačega okolja v vrtec čim bolj olajšati ter ga narediti, kar se da prijetnega. Ravno 

zaradi pomembnih razvojnih procesov v tem obdobju kaţe uvajanju otroka v vrtec v 

tem starostnem obdobju še nameniti posebno pozornost (Ţibret 2003: 19). 

 

Uvajalno obdobje je potrebno, vendar naj ne traja preveč dolgo. Pomembno je, da se 

starši predhodno pogovorijo z vzgojiteljico o poteku dela v vrtcu, o otrokovih 

posebnostih, značilnostih, da predstavijo svoja pričakovanja. Prve dni uvajanja ostaja 

otrok v skupini čim krajši čas, da dobi občutek, da se starši vrnejo v določenem  
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časovnem obdobju. Priporočljivo je, da starši za kratek čas ostanejo z njim v skupini z 

njim, vendar je dobro, da se starši vključujejo v dejavnosti v skupini, saj s tem dajejo 

otroku pozitiven zgled, ne pa da le sede opazujejo, kaj se dogaja z otrokom in okoli 

njega. Pomembno je, da se starši in vzgojitelji dobro razumejo, saj otrok tako začuti 

pozitivno klimo, ni pa dobro, da se uvajanje preveč razvleče, saj v otroku podaljšuje 

soočenje z dejstvom, da bo nekega dne v skupini dlje časa (otrok namreč razvije 

občutek, da bodo starši v skupini vedno navzoči). Otrok naj prinese s seboj od doma 

predmet ali igračo, ki mu pomaga, da v kriznih trenutkih poišče tolaţbo, ker ga 

neposredno povezuje z domom. Dobro je, da straši ne omahujejo in ne kolebajo ter ne 

reagirajo preveč čustveno, če otrok joka ob odhodu, saj mu bodo vzgojiteljice kmalu 

preusmerile pozornost na kaj zanimivega (Ambroţ 2005: 9-10). 

 

V vsakem vrtcu obstajajo določena pravila uvajanja, ki so bolj ali manj natančno 

postavljena. Nekateri vrtci imajo zelo jasne poglede na uvajanje, ki so napisani in jih 

priporočajo staršem, nekje je uvajanje obvezno. Nekateri vrtci delajo »po občutku« in je 

uvajanje odvisno od vsakega vzgojitelja posebej in preteklih izkušenj. Vsekakor je 

zavest o pomembnosti uvajalnega obdobja v zadnjih desetletjih izjemno narasla. 

Praviloma se starši z vzgojiteljico pogovorijo o načinu uvajanja, za katerega menijo, da 

je najbolj ustrezen. Z vzgojiteljicami starši poiščejo skupni jezik in napravijo okviren 

načrt. Pogovorijo se o lastni vlogi v skupini, o tem, kako bodo oddali otroka, kdaj in za 

koliko časa ga bodo prvič zapustili itn. (Varjačič – Rajko 2007: 51). 

 

Pri uvajanju v vrtec se otrok sooča z naslednjimi razvojnimi nalogami (Varjačič – Rajko 

2007: 52) : 

- odreči se stalni dnevni prisotnosti staršev in čustveno sprejeti nujnost kratkotrajnih   

  ločitev; 

- navezati se na vzgojitelje, ki bodo del dneva nadomeščali starše; 

- navaditi se na spremembo dnevne rutine; 

- navaditi se na novo okolje, drugačno hrano, leţalnik itn.; 

- navaditi se na skupino otrok, v kateri bo samo eden od mnogih; 

- postati samostojnejši; 
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- naučiti se sodelovanja z drugimi otroki; 

- vključiti se v skupinske igre in vodene dejavnosti. 

 

V celoti gre pri prehodu iz domačega v vrtčevsko okolje za veliko spremembo. V 

psihološkem pogledu je za otroka dobro, da se na spremembo v svojem ţivljenju privadi 

počasi in s pomočjo staršev. Pri tem sta pomembna čustveni proces, ki poteka med 

otrokom in starši, in proces privajanja na novo okolje, druga pravila in vrstnike. Vse to 

zahteva čas. Otrok, ki se mora prehitro privaditi novim razmeram, mora ţrtvovati del 

svojih naravnih potreb, jih v sebi zadušiti ali zatreti ter preskočiti določene razvojne 

faze, ki pa so nujne. Odhod v vrtec je lahko prav tisti razvojni korak, ki ga otrok 

potrebuje, a vrtec se vselej v določeni meri vsili razvojnim procesom, ki ţe tečejo. S 

počasnim uvajanjem ţelimo doseči, da bi otrok imel čas odreči se določenim potrebam 

in da bi frustracijo, ki je neizogibna, laţje predelal. Frustracija naj bi bila »optimalna«. 

Določena raven frustracije je seveda potrebna, da se otrok razvija, vendar neskladje med 

zahtevami poloţaja in zmoţnostmi otroka ne sme biti preveliko (prav tam: 52). 

 

Otroku se ob uvajanju vzbujajo različna čustva. Na eni strani so jeza, destruktivnost, 

hrepenenje po starših, razočaranje, na drugi pa veselje in radovednost. Agresije otrok 

naj ne bi usmeril proti samemu sebi, pa tudi njena raven ne sme biti prevelika. Starši 

lahko pri tem pomagajo tako, da se o otrokovih čustvih pogovarjajo in da otroku 

omogočijo del agresije neposredno izraziti (prek iger, športa itn.). Kar se tiče rahljanja 

vezi med starši in otrokom, so starši v tem procesu neposredno udeleţeni. Vključeni so 

tudi posredno, saj pomagajo otroku vstopiti v socialni svet, predstavljajo otroku vzor, 

pokaţejo mu prave poti in mu dajejo oporo. Bistvo uvajanja je v nebolečem pretrganju 

simbiotičnih vezi med otrokom in starši ter v postopnem navezovanju na druge osebe, 

da bi vzorec varne navezanosti ne doţivel hujših pretresov (prav tam: 52).  

 

V času uvajanja otroka v vrtec je zelo pomembna predvsem komunikacija med starši in 

vzgojiteljem predvsem o otrokovi osnovni naravnanosti, odzivih, navadah, najljubših 

igračah, o ritmu prehranjevanja in spanja, o tem, kako se otrok tolaţi ter še o njegovih 

drugih posebnostih. Dogovoriti se je potrebno tudi o samem poteku uvajanja otroka v  
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vrtec, in sicer o tem, kdo in kdaj bo prihajal z otrokom v vrtec, o času, ki ga bo otrok 

preţivel v vrtcu, o vlogi staršev v času bivanja v igralnici ter nazadnje tudi o odhodu 

staršev (Ţibret 2003/2004: 20). 

 

4. 1 IZBIRA VRTCA IN VPIS OTROKA 

 

Starši se o vrtcu odločajo na podlagi priporočil prijateljev, lastnega poznavanja različnih 

vrtcev, nekateri pa se za vrtec odločijo enostavno zato, ker je najbliţje domu ali njihovi 

sluţbi. Vsekakor je dobro, da starši obiščejo več vrtcev in si o vsakem ustvarijo svoje 

mnenje. Staršem so pri odločitvi za vrtec pomembne različne stvari: lega vrtca, 

materialna opremljenost, varnost, kvaliteta igrišča, kvaliteta hrane, odnos osebja itn. 

Ravno o prijaznosti in odnosu osebja je med kratkim obiskom teţko presoditi. Starši 

pridejo na obisk z različnimi pričakovanji; nekateri iščejo le napake, drugi so zadovoljni 

ţe z malim in spregledajo pomanjkljivosti. Bistveno jim je vzpostaviti dober odnos z 

vodjo in vzgojitelji, zato so lahko tudi premalo zahtevni. Kratek obisk in ogled vrtca ne 

omogočata nujno objektivne slike o njem. Morda ni odveč se spustiti še v pogovor s 

katerim od staršev, ki ga srečajo v vrtcu. Ta vam lahko posreduje koristne informacije 

(Varjačič – Rajko 2007: 41). 

 

Vrtci imajo glede vpisa in sprejema različne prakse, zato se je treba pozanimati pri 

vsakem posebej. V večini vrtcev potekajo vpisi celo leto, komisija obravnava vloge, ki 

so bile poslane do konca aprila za tekoče leto. Otroci pričnejo hoditi v vrtec običajno 

septembra, sprejemi so moţni tudi kadarkoli med letom, če je v skupinah prostor (prav 

tam: 43). 

 

4. 2 PRIPRAVE NA VSTOP V VRTEC 

 

Vstop v vrtec je za otroka precej občutljiv dogodek, na katerega se otroci različno 

odzovejo. Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam, drugi za to potrebujejo več 

časa. Čas, ki ga otrok potrebuje za uspešen prehod iz domačega okolja v vrtec, se lahko 

od otroka do otroka razlikuje (Ţibret 2003/2004: 20). 
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Na prvi prihod v vrtec se pripravljajo otroci in starši. Vrtec bo za otroka, morda tudi za 

starše, nova izkušnja. Tako kot pri drugih stvareh v ţivljenju je tudi tu pomembno, da 

smo na nove okoliščine pripravljeni. S pomočjo priprave imajo otrok in starši moţnost 

miselno in čustveno predelati izzive novih okoliščin in okoliščine »udomačiti«. Pri 

uvajanju v oddelke starostnega obdobja obstajajo določene posebnosti glede na to, da 

psihični procesi pri enoletnem otroku potekajo preteţno na nezavedni in čustveni ravni. 

Pri enoletnem otroku naj bi večino priprave na vrtec opravili starši sami, čeprav pri 

enoletnem otroku s pogovorom ne bodo dosegli takega odziva kot pri triletnem, je 

pogovor kljub temu smiselen. Pogovor pomaga staršem, da se pripravi na prekinitev 

tesne medsebojne vezi. Otrok na svoji ravni sprejema in dojema ton, ki ga starši pri tem 

uporabljajo, ter posamezne besede, ki jih ţe razume, to vpliva na vzajemnost priprave. 

Večina mater in očetov preţivi z otrokom veliko časa in tudi njim ni lahko, ko se 

morajo od otroka ločiti in ga predati v »tuje« roke. Dobro je, če je priprava sproščena, in 

ni nujno, da poteka sistematično. Za pripravo si naj bi vzeli veliko časa, ţe mesec ali 

dva pred vpisom v vrtec in nato nadaljujemo do dejanskega sprejema (Varjačič – Rajko 

2007: 45 – 46). 

 

Kateri so glavni koraki priprave na vrtec (prav tam: 46)? 

 

Najprej je pogovor z otrokom o vrtcu – z otrokom druge starostne skupine lahko 

govorimo o tem, kaj vrtec je, kako poteka ţivljenje v vrtcu, zakaj sploh hodijo otroci v 

vrtec, koga vse bodo tam srečali itn. Pri tem se osredotočimo na konkretne, pozitivne, a 

realne vidike vrtca in odhoda v vrtec nikakor ne povezujemo z groţnjo ali kaznijo. Če je 

otrok pripravljen sodelovati v pogovoru, mu odgovorimo na njegova vprašanja in se 

spustimo z njim v domišljijsko razmišljanje o vrtcu. Otrok si bo s tem oblikoval svoje 

predstave o vrtcu, ki jih ne smemo ovreči kot nepravilne, raje se poigrajmo z njim in 

njegovo domišljijo. Časa za podajanje resničnih informacij bo še dovolj. Otroka 

pripravimo na spremembo njegovega ţivljenjskega ritma, čigar stalnost je za otroka 

pomembna. Otrokova negativna mnenja vzemimo resno in tudi, če se noče pogovarjati o 

vrtcu ali ga to ne zanima, je pogovor vseeno potreben, vendar ničesar  ne delajmo na 

silo. 

 

  

                                                          19 



Sledi pogovor z osebjem vrtca – pred vpisom se lahko starši srečajo z vodjo vrtca, 

vzgojiteljico, pomočnico, svetovalnimi delavci in drugim osebjem v vrtcu. Nekateri 

vrtci sami povabijo starše na srečanje, starši tudi lahko sami prosijo za srečanje. Takrat 

se starši pozanimajo o vrtcu, si ga ogledajo, povedo vse o otroku in o dilemah, ki jih 

imajo glede odhoda v vrtec. Velika večina vrtcev pripravi po končanem vpisu srečanje 

za starše, na katerem predstavijo program vrtca in odgovarjajo na vprašanja. Vsekakor 

se je treba pred prihodom otroka v vrtec pogovoriti z vzgojiteljem, saj bo v 

neposrednem odnosu z otrokom. Vzajemno sodelovanje med starši in vzgojitelji je 

pomembno za uspešno uvajanje in kasnejše dobro počutje otroka v skupini. 

             

Pomembno je tudi uskladiti poglede na uvajanje (prav tam): 

- okvirni čas uvajanja; 

- prisotnost staršev v skupini; 

- kdaj in kako se bodo poslavljali od otroka; 

- kaj bodo počeli v skupini, ko bodo uvajali otroka. 

 

V pogovoru z vzgojiteljico je dobro, da starši omenijo tudi (prav tam) : 

 - otrokove izkušnje z vrtci; 

 -  odzivih na občasne ločitve od staršev; 

 - otrokovih izkušnjah z drugimi otroki in odraslimi; 

 - otrokovih potrebah; 

 - temperamentu in karakterju; 

 - najljubših igrah in igračah; 

 - navadah spanja, hranjenja, odvajanja; 

 - boleznih in obolevanju. 

 

Ob kateremkoli obisku v vrtcu se lahko starši pogovorijo s strokovnimi delavci, če 

ţelijo bolj obširno informacijo o otroku, se lahko za bolj poglobljen razgovor oziroma 

govorilno uro obrnejo na vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljico, pomagajo lahko tudi 

ostali strokovni delavci v vrtcu.  
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Obisk vrtca – z vzgojiteljico se lahko starši dogovorijo za obisk, tako bo otrok lahko 

spoznal vzgojiteljico, ogledal si bo garderobo, igralnico, igrišče in opazoval, kaj se 

dogaja v vrtcu. Tudi vzgojiteljica se bo laţje pripravila na prihod otroka, saj ga bo prej 

ţe nekoliko spoznala. Poleg »uradnega« obiska lahko starši pripeljejo otroka večkrat v 

vrtec na kratek obisk ali na igrišče, kjer se bo lahko igral tudi z drugimi otroki. 

 

Priprava preko igre – z uporabo domišljije in spontanosti si lahko starši izmislijo igre, ki 

predstavljajo vrtčevsko okolje in v katerih nastopajo tipične vrtčevske scene. 

 

Razvojna vprašanja – neposredno pred uvajanjem in med njim ni zaţeleno, da bi pri 

otroku poskušali doseči hitre razvojne premike. Predvidevamo, da bo otrok veliko 

energije porabil za prilaganje in bo tako manj vlagal v napredek. Zato morajo starši  

premisliti o: 

- ukinitvi dojenja; 

- hitrega prehoda na drugačno vrsto hrane; 

- odvajanja od dudke ali stekleničke; 

         - selitve otroka v drugo spalnico; 

- odločne zahteve po tem, da bi bil otrok suh, če še ni; 

- spremembe ritualov zbujanja in ritualov pred spanjem. 

Predstava, da je treba otroka pripraviti na vrtec tako, da čim hitreje opusti nezrele                      

navade, ni pravilna. Zaţeleno je, da se otrok do vstopa v vrtec ţe odstavi ali da je suh, 

vendar   za to si morajo starši vzeti več časa, vsaj nekaj mesecev pred prihodom v vrtec. 

 

Druţinske okoliščine – če se v druţini vzporedno z uvajanjem dogajajo še kakšne druge 

spremembe, je stres za druţino še večji. Tu gre na primer za selitev, izgubo bliţnje 

osebe, hujšo finančno stisko, konflikte med partnerjema, izgubo sluţbe, rojstvo otroka 

itn. Če je le mogoče, naj bi se v času uvajanja izognili stresnim situacijam, pri večjih ali 

teţjih spremembah je dobro premisliti o odlogu uvajanja. Tega lahko starši odloţijo za 

kak mesec in pri tem ne izpišejo otroka iz vrtca, le v skrajnem  primeru se otrok izpiše 

iz vrtca in znova poskusijo naslednje šolsko leto. 
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Priprava staršev – tudi starši se morajo pripraviti na spremenjen druţinski ritem. 

Potreben je nov način usklajevanja, iskanje dogovorov o novih obveznostih 

posameznega starša. Zaţeleno je, da sta vloga matere in očeta čim bolj jasni, da ne bi 

prihajalo do konfliktov. O uvajanju je potrebno povedati v sluţbi in sodelavce pripraviti 

na morebitne izhode in odsotnosti. Očetje lahko tudi takrat koristijo porodniški dopust. 

Za uvajanje je dobro, da si starši vzamejo več časa, kot naj bi potekalo samo uvajanje. 

Če bodo hiteli in si ţelijo otroka čim prej uvesti, bodo pri uvajanju manj mirni, 

predvsem pa nepripravljeni na kakršne koli zaplete. Otrokov ritem se pri uvajanju 

morda ne bo ujemal s tistim, ki so si ga starši začrtali, zato je dobro, da imajo kak teden 

več »na zalogi«. 

   

4. 3 NAČINI UVAJANJA 

 

Vsak vrtec ima svoj način uvajanja, povsod pa so starši seznanjeni z načini uvajanja. 

Nekateri vrtci to priporočajo, pri drugih je to obvezno. Pomembno je, da se starši s 

strokovnimi delavci dogovorijo, na kakšen način bodo uvajali svojega otroka. 

 

4. 3. 1 DOLGOTRAJNO UVAJANJE 

 

B. Varjačič – Rajko (2007) pravi, da takšno uvajanje traja od treh tednov do enega 

meseca, po potrebi tudi dlje. Starši ali eden od staršev, ki uvaja otroka, je prvi teden ves 

čas prisoten v skupini, skrbi za svojega otroka in se po moţnosti vključuje v dejavnosti 

ter navezuje stike z drugimi otroki in odraslimi. Tako naj bi v prvem tednu starši največ 

pozornosti posvečali svojemu otroku, če otrok to potrebo pokaţe. Po navadi sta otrok in 

roditelj v skupini le do kosila, lahko tudi dlje, če se oba dobro počutita. V drugem tednu 

prideta za dlje časa, tako je roditelj prvi dan prisoten ves čas (po vikendu so otroci 

občutljivejši), naslednji dan lahko odide za krajši čas. Svoje odhode napove vzgojitelju 

in otroku. Roditelj v skupini otroka spodbuja k aktivnemu sodelovanju in navezovanju 

stikov ter mu pri tem pomaga. Vsak naslednji dan se odsotnost podaljša, pri tem se je 

dobro ravnati po občutku oziroma upoštevati otrokove odzive, vsekakor odsotnost ne 

sme trajati dlje, kot jo je obljubil. V drugem tednu lahko roditelj poizkusi s tem, da bi  
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otrok v skupini zaspal, najprej z njegovo pomočjo. Otroka k spanju ni treba siliti, pri 

tem je pomembno, da otrok vidi, kako stvar poteka in se bo temu tudi sam privadil. Če 

otroka uspava roditelj, je pomembno, da je ob njegovem prebujanju prisoten. Otrok, ki 

se je pravkar prebudil, je občutljivejši in regresiven, zato ob sebi potrebuje osebo, ki ji 

povsem zaupa. Tretji teden roditelj preţivi v skupini le del jutranjega časa, v skupini je 

manj aktiven oziroma se manj posveča svojemu otroku (če to za otroka ni problem). 

Glede na to, da je v tretjem tednu otrok v skupini ţe večinoma brez staršev, ni nujno da 

bo vzdrţal do konca. Starši ga lahko vzamejo iz vrtca ţe pred kosilom, vsaj kakšen dan 

pa je dobro, da poskusijo s spanjem, vendar brez pomoči staršev. Četrti teden lahko 

poskusijo z običajnim prihodom in odhodom ali pa si vzamejo kakšne pol ure časa, da 

so zjutraj z otrokom v skupni, ko pa se odločijo, da v skupini ne bodo preţiveli niti 

trenutka več, se morajo tega drţati, razen, če se stvari zapletejo (prav tam). 

 

Čeprav bi bil dolgotrajen način uvajanja verjetno primeren za vse otroke, je, 

upoštevajoč realne omejitve, mogoče reči, da je še posebej primeren za otroke (prav 

tam: 55): 

- ki imajo malo izkušenj z drugimi otroki; 

- ki se teţje naveţejo na osebe izven oţje druţine; 

- ki imajo močno čustveno vez, predvsem z materjo; 

- ki so edinci; 

- ki so boječi, plašni, tihi, občutljivejši, nefleksibilni; 

- katerih starši imajo sami slabe izkušnje z vrtcem; 

- ki v druţini doţivljajo večje spremembe (selitev, ločitev, izguba itn.); 

- v starosti do treh let. 

 

         4. 3. 2 SREDNJE DOLGO UVAJANJE 

 

Pri srednje dolgem uvajanju traja uvajanje od enega do dveh tednov, logika uvajanja je 

podobna kot pri dolgotrajnem uvajanju, le da tu koraki potekajo hitreje. Takšen način   

Najbolj primeren za otroke (prav tam: 56):  

- ki so ţe navezani na osebe izven oţjega druţinskega kroga; 
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- ki imajo starejše brate ali sestre podobne starosti; 

- ki ţivijo v stabilnih razmerah. 

 

4. 3. 3  KRATKO UVAJANJE 

 

Pri kratkem uvajanju traja uvajanje od enega dneva do nekaj dni. Starši so lahko prisotni 

ves čas ali krajše obdobje ţe od začetka. Priporočljivo je, da so vsaj prvi dan stalno 

prisotni, da tudi sami spoznajo ritem skupine in okolje, v katerem bo ţivel otrok. 

Kasneje je čas bivanja staršev v skupini treba zmanjševati, da se otrok postopoma 

navaja ostajati brez njega. Tak način je najbolj primeren za otroke (prav tam: 56): 

- ki imajo veliko izkušenj z drugimi otroki; 

- ki zlahka sprejmejo druge odrasle in se znajo tudi navezati nanje; 

- ki imajo starejše brate ali sestre podobne starosti; 

- ţivijo v stabilnih razmerah; 

- so doma neproblematični; 

- so varno navezani; 

- so starejši od treh let. 

 

4. 4 STISKE OTROK 

 

V času uvajanja se lahko pri otroku pojavijo prilagoditvene teţave, tovrstne teţave so 

normalen pojav. So prehodne narave, vendar znajo vztrajati tudi dalj časa. Otrok bo 

občutljivejši, zato je dobro vse druge spremembe načrtovati za poznejši čas. Lahko 

nastopi tudi utrujenost, nemirnost, nespečnost, zavračanje hrane, agresivnost, močenje 

postelje, sesanje prsta, bolezen ... Otrok lahko reagira tudi z jokom, vendar je 

priporočljivo, da otrok v tem obdobju vrtec redno obiskuje in da se uvajanja ne prekinja. 

Po začetnih teţavah bo otrok zagotovo rad hodil v vrtec (Ţibret 2003/2004: 20). 

  

Seveda so prilagoditvene teţave pri vstopu v vrtec dokaj pogoste. Deloma je temu krivo 

dejstvo, da pri vpisovanju v vrtec nekako imitiramo šolsko leto in tako ne omogočamo, 

da bi se otrok vključeval glede na svojo koledarsko, socialno in mentalno starost. Po  
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drugi strani je mogoče ugotoviti, da pri mnogih, ki imajo teţave pri vstopu v vrtec, 

proces separacije in individualizacije ni bil ustrezno izpeljan, da otroci niso utrdili svoje 

individualnosti in konstantnosti v doţivljanju objektnih odnosov. Kljub teţavam 

vključitev v vrtec po navadi pospeši proces separacije ter individualizacije. V redkih 

primerih, ko se kriza ne poleţe v kakšnih treh tednih, je vseeno dobro poiskati nasvet pri 

strokovnjaku, ki se ukvarja s to problematiko. Bodimo kar pripravljeni, da tudi ta ne bo 

zlepa svetoval, da otroka vzamemo iz vrtca. Prej mu bo skušali poiskati primernejšo 

skupino in vzgojiteljico, ki mu bo laţje »nadomestna mama« (Praper 1992: 80). 

 

Regresivni odzivi otrok na vrtec se lahko pojavijo šele čez čas. Uvajanje je proces, ki ni 

linearen in predvidljiv, tako se zdi zunanjemu opazovalcu, da je ta pot polna vzponov in 

padcev. Otrok resda napreduje, prav vsak dan naredi kakšen korak, ki mu kasneje 

pomaga, ko sam ostane v vrtcu. Vendar se ti koraki lahko včasih kaţejo kot 

nazadovanje, čeprav gre za odzive, ki so nujni, da se proces uvajanja izpelje tudi 

čustveno. Če bi šlo tu samo za učenje, bi bilo uvajanje bolj preprosto. Tako bi se otrok z 

boljšim poznavanjem drugih otrok in okolja v vrtcu počutil vedno bolje. Ker pa imajo 

otroci kot odrasli določene filtre, ki jim preprečujejo videti poloţaj v celoti – in jih tako 

obvarujejo pred prevelikim navalom novega in neznanega – se jim svet odpira 

postopoma, korak za korakom. Vsak nov korak od otroka zahteva določen trud, ki pa je 

bolj čustvene kot miselne narave.  

 

Spodaj navedeni odzivi niso regresivni, temveč prilagoditveni, saj izvirajo iz konkretnih 

okoliščin, ki jih otrok doţivi na sebi lasten način v skladu s fazo razvoja, v kateri se 

nahaja (Varjačič – Rajko 2007: 62 – 65). 

 

Otrok noče v vrtec – jasno je, da bi bil otrok na začetku uvajanja v vrtec raje doma. 

Vrtca se bo začel veseliti šele čez čas, ko si bo našel prijatelje in ko bo vzljubil 

vzgojiteljico in dejavnosti v vrtcu. Na začetku je pričakovano, da otrok hoče doseči, da 

ne bi šel v vrtec. Če le ne gre za skrajne odzive, je zaţeleno, da starši vztrajajo pri 

odhodu v vrtec. Otroku lahko obljubijo, da bodo ves čas z njim in da bo vse v redu. 
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Ljubosumnost – ta se pojavlja ţe pri najmlajših otrocih. Otrok se odzove z 

ljubosumjem, ko opazi, da se posvečate drugim otrokom ali vzgojiteljicam, saj ne 

razume, zakaj so vam tuji otroci, ljudje tudi pomembni. S tem skuša pritegniti 

pozornost, zasede naročje starša in ga strogo čuva. Ljubosumje se lahko pojavi tudi pri 

otrocih, ki so ţe od doma navajeni deliti starševsko ljubezen s sorojenci. Če starši 

opazijo ljubosumnost, je dobro, da otroku posvetijo več pozornosti. Lahko mu povejo, 

da so opazili, da je ljubosumen, in otrok bo morda povedal, kaj ga moti. Če otrok 

dovoli, se lahko skupaj z njim pridruţijo ostalim otrokom, na ta način pospremijo otroka 

v svet drugih otrok, on pa s tem nima občutka, da izgublja starša. Vsekakor je dobro, da 

otrok izrazi svojo ljubosumnost, otroku je verjetno pomembno, da bi se v vrtcu 

prepričal, da je staršem najljubši. Povečana ljubosumnost je le poskus prepričati se o 

starševski naklonjenosti. 

 

Bojazen – posebej pri najmlajših je opaziti, da se nečesa prestrašijo ali da jih je ves čas 

strah. Strah povzročajo novi zvoki, neznani ljudje, mnoţica otrok, ki jih ni vajen itn. 

Starši lahko pomagajo tako, da otroka počasi seznanijo z okoljem in ljudmi. Nič ni 

narobe, če so na začetku ves čas z njim in skupaj odkrivajo novo okolje. 

 

Agresija – otrok ne razume, da mora v vrtcu deliti igrače oziroma, da jih ne sme vzeti 

kar nekomu drugemu, zato se odzove z agresijo, drugih načinov še ne pozna, zato se 

zateče k najbolj prvinskemu. Postopoma se bo naučil odpovedati se nečemu ali drugače 

pristopiti k vrstnikom, da bi dosegel svoje. Pomembno je, da otrokove agresije starši ne 

spregledajo, če otrok nekoga udari ali pa je to ţe storil, mu morajo starši najprej odločno 

povedati, da se tega ne sme. Pri tem naj bodo čim bolj razumevajoči in pokaţejo otroku, 

da razumejo, kaj ga je vrglo s tira, pa tudi, da pa obstajajo drugi načini, kako dobiti 

ţeleno stvar. Lahko so mu za vzor in pokaţejo, kako je mogoče ravnati tudi drugače. 

Agresija se lahko pojavi tudi pri drugih omejitvah, ki jih otrok ne sprejema. Starši lahko 

ravnajo po občutku in tiste omejitve, ki so nujne za ţivljenje v vrtcu, dozirajo 

postopoma. Preveč omejitev, še posebej, če so za otroka nove, otrok ne more sprejeti 

kar naenkrat. Nekateri so otrokove agresije veseli in jo razumejo kot znak, da bo odrasel 

v človeka, ki si bo znal izboriti svoje. To seveda ni res, saj je agresija vedno znak stiske  
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in nezmoţnosti znajti se. Starši, ki agresijo presojajo drugače, imajo morda sami teţave 

pri uveljavljanju. 

 

Odklanjanje hrane – hranjenje je intimna izkušnja, z odklanjanjem le-te predvsem 

najmlajši pogosto kaţejo svoja čustva do okoliščin na splošno. Zavračanje hrane lahko 

kaţe na povečano tesnobo, upor ali jezo do staršev. Na splošno velja, da otroka ne 

smemo siliti s hrano. Ko se bodo čustva unesla, bo otrok hrano zopet z veseljem sprejel. 

Lahko pa odklanjanje kaţe na to, da otrok trenutno še ni sposoben sprejeti vrtca. Okus 

hrane, ki se razlikuje od domače, je lahko otroku neprijeten. Starši lahko pomagajo tako, 

da kakšen griţljaj poskusijo, sicer čas napravi svoje. 

 

Nočem spati – tudi spanje je intimna izkušnja. Otrok, ki je navajen neţnega uspavanja 

doma v svoji postelji, ob zvokih in vonjih, ki jih pozna, in po ustaljenem ritualu pred 

spanjem, morda v vrtcu ne bo zaspal ţe kar na začetku. V vrtcu ga namesto postelje 

čaka leţalnik, namesto znanega rituala zvokov in vonjev pa nemir drugih otrok. Sploh 

prvi dnevi so naporni. Pričakovanja so velika, z njimi tudi strahovi. Ko bo skupina 

utečena, se bo izdelal tudi stalni ritual pred spanjem in nemira bo manj. Pomembno je, 

da so starši pri uspavanju ob otroku in mu posvetijo še več pozornosti in neţnosti, kot jo 

je vajen doma. Edini dejavnik, ki otrok spominja na spanje doma, so starši, vse ostalo ga 

bo na začetku navdajalo z nezaupanjem. Če je le mogoče, naj otrok zaspi na leţalniku, 

ne pa v naročju. Podobno velja tudi za prebujanje. Ko se otrok zbuja, je zmeden in 

potrebuje odraslega, da ga uvede v svet budnih. Takrat je dobro, da so starši prisotni. Če 

so otroka uspavali in jih pri prebujanju ni, jim pred spanjem ne bo več zaupal. 

Naslednjič raje ne bo zaspal, saj bo vedel, da ko zaspi, izgubi nadzor nad starši. 

 

Otrok joka, ko ga pridejo iskat – čeprav se je imel otrok v vrtcu povsem dobro, ga ob 

ponovnem snidenju s starši zajame val čustev. To ne pomeni, da je otrok v vrtcu trpel. V 

bliţini staršev se je sprostil in izrazil hrepenenje po njih, ki ga je v času dejavnosti v 

vrtcu potisnil vstran. 

 

Hlipanje oziroma ihtenje – obstajajo različni tipi jokanja, od katerih je hlipanje 

zagotovo izraz največje stiske. Hlipanje lahko ločimo od joka, ki izraţa ţalost, protest,  
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bes ali pa je odziv na bolečino. Z ţalostnim in jeznim jokom skuša otrok priklicati na 

pomoč, kar pomeni, da nanjo tudi računa. Jok je v tem primeru način komunikacije s 

svetom. Ihtenje pa izraţa obup in kaţe na to, da se je otrok zaprl vase in da ne 

komunicira več s svetom. Gre za čustveno močan odziv. Otrok, ki si ne ţeli ločitve od 

staršev, a ga ti vseeno predajo vzgojiteljici, bo sprva protestiral tako, da bo v joku 

kričal. Hlipanje se pojavi kasneje in je pogosto neutolaţljivo, ustavi se šele, ko je otrok 

ţe popolnoma izčrpan ali ko zaspi. Če pride do ihtenja, naj vas vzgojiteljica o tem 

obvesti, vi pa bodite pripravljeni vrniti se po otroka. Najbolje bi bilo, če se to ne zgodi. 

 

Odloţena reakcija na vrtec – nekateri otroci so prve dni pogumni, ţivahni in 

sprejemajoči, čez čas – tedne ali mesec – pokaţejo prav nasprotno sliko. To lahko 

pojasnimo na več načinov: 

- otrok pride v vrtec s »čustveno rezervo« od doma, ki se čez čas porabi; 

- otrok misli, da je obiskovanje vrtca nekaj začasnega, ko pa spozna, da          

  gre zares, se upre; 

- privzdignjeno razpoloţenje v prvih dneh je pri nekaterih otrocih        

  obrambni odziv, ki prekriva stisko. 

 

Pogosto se zgodi, da otroci kmalu po vstopu v vrtec zbolijo, saj stresna situacija ob 

spremembah prispeva k oslabitvi imunskega sistema. Dobro je, da starše o tem 

predhodno opozorimo. Pomembno je sprotno seznanjanje reševanje teţav med 

strokovnimi delavci in starši, ki mora biti vsakodnevno, saj teţave nastajajo doma ali v 

vrtcu. Pomembno je, da strokovni delavci staršem priporočajo vrtec, saj je za otrokov 

razvoj velikega pomena (Ambroţ 2005: 10). 

 

4. 5 STISKE STARŠEV 

 

Stopnja stiske staršev je odvisna od narave odnosa, ki ga ima z otrokom, in od tega, 

koliko stresnih dejavnikov je medtem prisotnih v okolju. Ni vseeno, ali so starši takrat v 

sluţbi, ali so študenti ali pa so brez posebnih obveznosti. Vzajemni vpliv teh dejavnikov 

ni enoznačen. Če starši ţe hodijo v sluţbo, je tudi otrok ţe navajen vsakodnevnih  

 

                                                                    

                                                                   28 



ločitev. Če so starši pred vpisom v vrtec vse dneve preţiveli z otrokom, bo za otroka 

ločitev od staršev bolj boleča, če pa starša hodita v sluţbo in so na otroka pazili 

sorodniki, bo zgodba spet drugačna. Sprememba se tiče cele druţine in tudi starši se 

morajo privaditi novemu druţinskemu ritmu. Še posebej pri najmlajših otrocih ločitev 

prizadene oba, otroka in starše, še posebej mater. Enoletni otrok se še ni odvil iz 

simbioze z materjo. Potreba po tem odnosu ne zadeva le otroka. Simbioza je vzajemen 

odnos, v katerem imata »koristi« otrok in mati. Nekatere matere psihološko niso 

pripravljene spustiti otroka od sebe, kar je odvisno tudi od partnerskega odnosa v 

druţini. Če mati ne čuti dovolj povezanosti in ljubezenskega zlivanja s svojim 

partnerjem, bo ta del svojih naravnih potreb črpala iz odnosa z otrokom. Potreba po 

simbiozi včasih ni povsem zavedna in se pri uvajanju kaţe na različne načine. Na eni 

strani bodo starši poskušali zavarovati otroka pred zunanjimi vplivi in ga bodo v skupini 

priklepali nase, čeprav bi se otrok morda ţelel podati k vrstnikom ali se samostojno 

igrati. Pri tem se matere lahko počutijo ogroţene, saj jih otrok na nek način zapušča. Po 

drugi strani se potreba po simbiozi z otrokom kaţe kot ţe kar pretirano odločen način 

uvajanja, kjer otroku sploh ne pustijo izraziti čustva navezanosti. Tako se starši 

poskušajo obvarovati pred lastnimi čustvi, ki si jih teţko priznajo. Od tod tudi teţnja, da 

bi otroka preprosto potisnili v novi poloţaj, saj se s tem izognejo procesu trganja vezi 

med starši in otrokom (Varjačič – Rajko 2007: 65 – 67). 

 

Eden ključnih dejavnikov uvajanja je zaupanje staršev strokovnim delavcem. Bodo 

znali poskrbeti za otroka? So dovolj dobra začasna zamenjava? Kako jim uspe 

obvladovati toliko otrok? Če starši vrtcu ne zaupajo, bo tudi otrok manj pripravljen 

osamosvojiti se. Posebej pri najmlajših otrocih je čustveni odnos staršev do strokovnih 

delavcev in na splošno do ločitve eden pomembnejših trenutkov uvajanja. Nezaupanje 

izvira iz dveh dejavnikov: prvi je objektivno poznavanje vrtca in strokovnih delavcev v 

njem, drugi je starševska tesna zveza z otrokom, ki je niso pripravljeni zrahljati, od tod 

tudi občutek, da za otroka nič ni dovolj dobro. Starševsko nezaupanje ali negotovost 

otrok začuti: »Če je vznemirjen očka, potem imam zagotovo dober razlog, da sem 

vznemirjen tudi jaz.« Stisko doţivlja večino staršev, ne glede na to, kako so se pripravili 

na uvajanje in kakšen odnos z otrokom imajo. Gledati, kako otrok joče ob slovesu, kako  
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mu drugi otrok puli igračo iz rok, kako mu morda ne prija hrana v vrtcu, ni preprosto. 

Starši trpijo skupaj z otrokom in včasih se ni mogoče izogniti občutkom krivde, da 

povzročajo otroku nekaj slabega. Dobro je, da tisti izmed staršev, ki uvaja, poišče 

osebo, ki ji bo lahko zaupal svoje skrbi in stiske. Ta oseba je lahko partner, prijatelj, 

starši iz iste skupine itn. (prav tam: 65 – 67). 

 

Sleherni roditelj ima takšne ali drugačne strahove oziroma stiske ob vstopu otroka v 

vrtec. Sama sem tudi mama trem otrokom in vsako uvajanje je prineslo strahove, vendar 

pozitivni odnosi strokovni delavcev in navezovanje stikov s starši je marsikateri 

problem omililo ali celo preprečilo. 

5. PROBLEMI IN CILJI 
 

»Vstop v vrtec je eno od prelomnih obdobij v otrokovem ţivljenju. Ţe pred vstopom 

otroka v vrtec in tudi med uvajanjem se srečujemo z različnimi občutki: od pričakovanja 

do vzhičenosti, do tihih pomislekov, strahu ali celo obupa. To je čas, ki pomembno 

vpliva na otroka in tudi na vso druţino. Prav zato bi morali v to obdobje vstopiti z 

mnogimi informacijami in pripravljeni.« (Varjačič – Rajko 2007)  

 

Vstop otroka v vrtec je teţak za otroka in starše. Na uvajanje najbolj vplivajo strah in 

negotovost pri odločanju ter predolgo poslavljanje od otroka zjutraj; obljube, ki jih 

starši ne morejo izpolniti, povzročijo pri otroku še večjo stisko. 

 

Otroci se na vrtec različno odzovejo, zato so v uvajalnem obdobju pomembni starši in 

vzgojitelji v vrtcu, ki morajo prepoznati otrokovo stisko ob prihodu v vrtec in jo skupaj 

s starši reševati. Sodelovanje med starši in vzgojitelji je izjemno pomemben dejavnik pri  

uvajanju otroka v vrtec.  

 

Starši se morajo zavedati, da je otrok ob vstopu v vrtec občutljivejši, otroku morajo, ko 

pridejo ponj, dati moţnost, ko pridejo po njega, da sprosti jezo in napetost, ker so ga za  
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določen čas »zapustili«. Doma mu morajo nameniti več pozornosti in neţnosti, da bo 

pridobil občutek varnosti in ljubezni ter premagal stisko, ki jo občuti ob odhodu v vrtec. 

 

V teoretičnem uvodu sem prikazala, zakaj je pomembno postopno uvajanje otroka v 

vrtec, kaj otrok doţivlja, s kakšnimi teţavami se srečujejo vzgojitelji v vrtcu in starši. 

Poudarila sem pomembnost kakovostnega sodelovanja med vzgojitelji in starši. V 

empiričnem delu sem na primeru dveh oddelkov vrtca raziskala, kako je potekalo 

uvajanje otrok v vrtec, kaj je bilo uspešno, kakšne teţave so se pojavljale in kako jih je 

mogoče v prihodnje reševati. 

6 . HIPOTEZE 
 

H 1: Predvidevam, da je večina staršev svojega otroka postopno uvajala v vrtec. 

H 2: Predvidevam, da so starši večinoma zadovoljni z obstoječim načinom uvajanja v   

       vrtec. 

H 3: Predvidevam, da je večina staršev zadovoljna s količino in kakovostjo informacij,  

      ki so jih dobili od vzgojiteljic. 

H 4: Predvidevam, da vzgojiteljice spodbujajo in zagotavljajo sodelovanje med starši in  

      vzgojitelj. 

7. METODA 
 

7. 1  VZOREC 

 

Vzorec zajema starše otrok in strokovne delavke iz vrtca pri OŠ Globoko. Anketa za 

starše je v Prilogi 1. Razdelila sem 23 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 14 (61 %) 

vprašalnikov. 
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Tabela 1: Anketni vprašalniki za starše. 

    

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Spol otroka. 

 

Spol otroka Število otrok % 

deklica 8 57,15 

deček 6 42,85 

skupaj 14 100 

 

Tabela 3: Starost otroka ob uvajanju v letih in mesecih.  

 

Starost otroka Število otrok % 

do 1 leta 4 28,57 

od 1 do 2 let 9 64,29 

2 leti in več 1 7,14 

skupaj 4 100 

 

Iz tabele lahko razberemo, da je bila večina otrok (64,29 %) ob uvajanju starih od 1 do 2 

let, samo en otrok je bil star več kot dve leti. Nekaj otrok (28,57 %) je mlajših od enega 

leta, kjer predvidevam, da so starši imeli razlog, da so ga uvajali tako zgodaj. 
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Anketni vprašalnik za starše Število anketnih 

vprašalnikov 

% 

Število razdeljenih anketnih vprašalnikov 23 100 

Število vrnjenih anketnih vprašalnikov 14 60,87 

Število nevrnjenih anketnih vprašalnikov 9 39,13 



Anketa za strokovne delavke je v Prilogi 2. Razdelila sem 4 anketne  vprašalnike, 

vrnjeni so bili vsi štirje vprašalniki (100 %). 

 

Tabela 4: Izobrazba strokovnih delavk. 

 

Stopnja izobrazbe Število strokovnih 

delavk 

% 

a) 4 ali 5-letna vzgojiteljska    šola 3 75 

b) 2-letna višja vzgojiteljska šola (VPO) / / 

c) 3-letna visoka strokovna izobrazba 1 25 

d) drugo / / 

    skupaj 4 100 

 

7. 2 UPORABLJENI INSTRUMENTI 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik za starše in anketni vprašalnik za 

strokovne delavke, oba sem oblikovala in sestavila sama. 

 

7. 3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem zbirala v enoti vrtca pri OŠ Globoko, kjer sem zaposlena kot pomočnica 

vzgojiteljice. Anketirala sem strokovne delavke iz dveh vrtčevskih oddelkov prvega 

starostnega obdobja ter starše otrok. Oboji so anketne vprašalnike vrnili v nabiralnike, 

pripravljene za ta namen, s čimer sem zagotovila anonimnost. 

 

7. 4 METODA OBDELAVE PODATKOV 

  

Rezultate sem prikazala s frekvencami in procenti v tabelah in jih tudi kvalitativno 

obdelala. 
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8. REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 
 

8. 1 Dogajanje pred otrokovo vključitvijo v vrtec  

 

Tabela 6: Kje so starši dobili podatke o načinu uvajanja v vrtec (odgovori    

                staršev)? 

 

Moţni odgovori Število otrok % 

a) iz publikacije vrtca 5 22,74 

b) od ravnateljice oziroma vodje vrtca 3 13,63 

c) od vzgojiteljice 11 50 

d) od svetovalne delavke / / 

e) drugo 3 13,63 

 skupaj 22 100 

         

Polovica staršev (50 %) je pridobila informacije o uvajanju otroka v vrtec od 

vzgojiteljice. Predvidevam, da je to vzgojiteljica, ki vodi oddelek, v katerega je  otrok  

vključen, kjer se starši tudi lahko posvetujejo o načinu uvajanja in dobijo informacije, 

kaj lahko pričakujejo v začetnih mesecih, ko se bo njihov otrok uvajal. Slaba četrtina 

(22,74 %) staršev informacije o uvajanju otroka v vrtec poišče v publikaciji vrtca. Nekaj 

staršev (13,63 %) poišče prve informacije o uvajanju pri ravnateljici oziroma vodji 

vrtca. Predvidevam, da dobijo ti starši samo nekaj osnovnih informacij o načinu 

uvajanju. Preostali starši so napisali, da so prve informacije o uvajanju otroka vrtec 

dobili od prijateljic, sosedov, drugih staršev, nekateri imajo ţe izkušnje z uvajanjem 

starejšega otroka. 

 

Na vprašanje, če se starši pred prihodom v vrtec pogovorijo z njimi, so vse strokovne 

delavke odgovorile, da je to uveljavljen način v njihovem vrtcu in da to velja za vse 

starše. Menim, da je to za starše otrok in strokovne delavke, ki bodo izvajale uvajanje, 

dober način medsebojnega sodelovanja, saj s tem tako starši kot tudi strokovne delavke  
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pridobijo zelo veliko informacij. Starši v prvi vrsti o vrtcu in načinu uvajanja, strokovni 

delavci pa o otroku in njegovih navadah.  

 

Strokovne delavke sem prosila tudi za komentar k odgovoru. Navedle so, da sem jim zdi 

pričakovano, da se vsaj na videz spoznajo med sabo, starši dobijo potrebne informacije 

in prvi stik z vrtcem. Menijo tudi, da je pogovor in seznanitev s starši in otroki 

predpogoj za dobro počutje, sprejetje in vključitev otroka v novo okolje. 

 

Na vprašanje, ali so otroka predhodno pripravljali na vrtec, je polovica staršev 

odgovorilo z »Da«, polovica pa z »Ne«. Ker pa je samo nekaj več kot polovica staršev 

vrnilo anketne vprašalnike, ne moremo vedeti, ali so preostali starši svojega otroka 

predhodno pripravljali na vrtec ali ne. 

 

8. 2 VKLJUČITEV IN UVAJANJE OTROK V VRTEC 

 

        Tabela 7: Prisotnost staršev (ali druge znane osebe) ob uvajanju (odgovori staršev). 

 

Moţni odgovori Število otrok % 

a) da 9 64,29 

b) ne 5 35,71 

skupaj 14 100 

 

Več kot polovica staršev (64,29 %) je svojega otroka uvajalo v vrtec na način, da so bili 

starši oziroma nekdo drug z njim v oddelku nekaj časa. Dobra tretjina (35,71 %) staršev 

je obkroţila odgovor »ne«, torej svojega otroka niso uvajali v vrtec na ta način. 

Menim, da se nekateri starši premalo spopadajo s počutjem otroka ob vstopu v vrtec in 

tako otroku oteţujejo dobro vključitev v vrtec. 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                    

                                                                   

35 



Poglejmo si še odgovore strokovnih delavk. Za 23 na novo sprejetih otrok v dveh 

oddelkih prvega starostnega obdobja so strokovne delavke napisale, da samo četrtina 

(26,09 %) staršev svojega otroka ni uvajalo. Neskladje med odgovori staršev in 

odgovori strokovnih delavk lahko pripišemo temu, da je le polovica staršev vrnila 

anketne vprašalnike. 

 

Tabela 8: Kdo je uvajal otroka v vrtec (odgovori staršev)? 

 

Moţni odgovori Število otrok % 

a) mama 9 90 

b) oče 1 10 

c) druga oseba /  / 

skupaj 10 100 

 

Še zmeraj kaţe, da v večini primerov otroke v vrtec uvajajo mame (90 %). Samo 

desetina (10 %) očetov je uvajalo svojega otroka.  

 

Tabela 9: Čas uvajanja s starši ali drugo osebo (odgovori staršev)? 

 

Število dni Število otrok % 

od 0 do 2 dneva 5 35,71 

od 2 do 5 dni 7 50 

5 dni in več 2 14,29 

skupaj 14 100 

 

Polovica anketiranih staršev je svojega otroka uvajalo od 2 do 5 dni, dobra tretjina 

(35,71 %) le dan ali dva. Nekaj staršev (14,29 %), je svojega otroka uvajalo 5 in več  
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dni. Zanimivo bi bilo vedeti, ali ti starši ostajajo z otrokom ves čas v vrtcu ali ga ţe prve 

dni pustijo nekaj časa tudi samega v oddelku, vendar jih tega nismo vprašali. 

 

Strokovne delavke sem vprašala, koliko je bilo najmanjše in največje število dni, ki so  

ga starši namenili prisotnosti ob uvajanju. Odgovorile so,  da so bili starši najmanj en    

dan prisotni v oddelku in največ tri dni.  

 

Odgovori med strokovnimi delavkami in starši se ne ujemajo, menim, da tudi to lahko 

poveţem s tem, da mi je samo polovica staršev vrnilo anketne vprašalnike. Vendar je 

tudi med temi starši, ki so vrnili anketni vprašalnike,  polovica staršev odgovorilo, da 

otroka niso uvajali. Zakaj se odgovori ne ujemajo, ne morem zagotovo trditi, se pa vseh 

štirih strokovnih delavk ujemajo med sabo. 

                    

Strokovne delavke sem vprašala, kaj menijo o (pre)dolgem uvajanju. Polovica 

anketiranih strokovnih delavk je odgovorilo, da se otroci, katerih starši ostajajo z njim 

dlje časa v oddelku, teţje navadijo na prehod v vrtec. Druga polovica anketiranih 

strokovnih delavk, pa meni, da to velja samo v nekaterih primerih. Menim, da je to 

odvisno predvsem od otroka, ter tudi od tega, koliko starši zaupajo strokovnim 

delavcem, kajti otrok čuti njihovo negotovost in se teţje navadi na vrtec.  

 

Strokovne delavke sem prosila tudi za komentar odgovora.  Napisale so, da se otroci, 

katerih starši ostajajo z njimi dlje časa v oddelku, navadijo na njihovo prisotnost v 

oddelku in se kasneje teţje ločijo od staršev, kot otroci, katerih starši ne ostajajo z njimi 

predolgo v oddelku. Menim, da je predolgo uvajanje za otroka ob vsakodnevni 

prisotnosti starša stresno. Sama sem uvajala tri otroke in sem vse postopno uvajala le 

teden dni. Če bi se posluţila daljšega uvajanja, bi bil prehod v vrtec za njih še 

teţavnejši, vendar so med otroki individualne razlike in vsak otrok prehod v vrtec 

dojema drugače. Ker sem sama zaposlena v isti enoti vrtca kot anketiranke, sem se v 

letošnjem šolskem letu seznanila s starši in njihovo prisotnostjo v oddelku. Tako iz 

izkušenj lahko povem, da kar nekaj staršev svojega otroka ni uvajalo, čeprav so bili 

seznanjeni s postopnim uvajanjem v vrtec. Tukaj bi bilo zanimivo vprašati starše, zakaj  
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so se odločili za takšen način prehoda v vrtec. A problem je, da ravno med temi večina 

ni vrnila anketnega vprašalnika. 

 

8.3 ZADOVOLJSTVO STARŠEV IN STROKOVNIH DELAVK PO  

     KONČANEM UVAJALNEM OBDOBJU 

 

Tabela 10: Zadovoljstvo staršev z uvajanjem (odgovori staršev). 

 

Moţni odgovori Število staršev % 

a) smo zelo zadovoljni  6 42,86 

b) smo zadovoljni 7 50 

c) srednje zadovoljni 1 7,14 

d) preteţno zadovoljni / / 

e) sploh nismo zadovoljni / / 

    skupaj 14 100 

 

Polovica staršev je odgovorila, da so zadovoljni z obstoječim načinom uvajanja, malo 

manj (42,86 %) je zelo zadovoljnih z načinom uvajanja, le manjšina (7,14 %) staršev je 

srednje zadovoljnih, kar kaţe, da so starši preteţno zadovoljni z obstoječim načinom 

uvajanja.  

 

Tabela 11: Ocena zadovoljstva staršev (odgovori strokovnih delavk). 

  

Moţni odgovori Odgovori strokovnih delavk % 

a) zelo dobro 3 75 

b) dobro 1 25 

c) zadovoljujoče / / 

    skupaj 4 100 
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Tri strokovne delavke so ocenile zadovoljstvo staršev kot zelo dobro, ena pa kot dobro. 

Menim, da so starši zadovoljni, saj sproti vsak dan dobijo vse informacije o tem, kaj se 

je dogajalo z otrokom. Upam se trditi, da so starši v večini zadovoljni z obstoječim 

načinom uvajanja, saj so se pri tem seznanili z vzgojiteljico, drugimi otroki in njihovimi 

starši ter dnevnim redom vrtca. 

 

Medsebojno poznavanje in razumevanje ustvarja medsebojno zaupanje in varnost. To je 

pogoj za dogovarjanje in usklajevanje stališč, postopkov in metod v procesu vzgoje 

(Lepičnik Vodopivec 1996: 41). 

 

Strokovne delavke sem vprašala tudi, ali so bile pri tem kakšne izjeme oziroma 

odstopanja. Odgovor je bil v vseh primerih, da odstopanja ni bilo. Strokovne delavke 

pravijo, da sproščen odnos med starši in strokovnimi delavkami privede do 

zadovoljstva.  

          

Tabela 12: Informacije staršem ob uvajanju (odgovori staršev). 

 

Moţni odgovori Število staršev % 

a) a) dobili smo vse informacije 13 92,86 

b) dobili smo nekaj informacij 1 7,14 

c) dobili smo premalo informacij / / 

d) nismo dobili nobenih informacij / / 

   skupaj 14 100 

 

Večina staršev je dobila vse informacije o vrtcu, oddelku oziroma otroku, ki so jih 

potrebovali. Manjšina (7,14 %) staršev meni, da niso dobili vseh potrebnih informacij. 

 

Menim, da so ti starši verjetno pričakovali več nasvetov, kako otroka pripraviti do tega, 

da se laţje vključi v novo okolje. 
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Strokovne delavke so bile enotnega mnenja, da so starši z informacijami, ki jih dobijo o 

otroku in ostalih zadevah zadovoljni, čeprav bi lahko strokovne delavke imele napačno 

predstavo o svojem delu. A primerjava z odgovori staršev kaţe, da imajo prav. 

 

Tabela 13: Ocenite svojo uspešnost pri sodelovanju s starši (odgovori strokovnih                   

                  delavk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri strokovne delavke so zelo zadovoljne pri sodelovanju s starši, ena pa je zadovoljna. 

Kaţe, da so tako strokovne delavke kot starši zadovoljni z načinom sodelovanja med 

starši in strokovnimi delavkami. 

 

Slabe tri četrtine staršev (71,43) je napisalo, da so imeli ob misli, da gre njihov otrok v 

vrtec, strahove, četrtina (28,57) staršev ni imelo nobenih strahov.  

 

V primeru, da so starši odgovorili z »DA«, so imeli še podvprašanje: »Kaj vas je 

skrbelo?«. Starši so odgovarjali, da jih je bilo strah, da bo njihov otrok preveč 

ukazovalen, preveč samosvoj in trmast. Nekateri pravijo, da so bili ti strahovi čisto 

normalni in so se pokazali samo čisto na začetku uvajanja. Starše je bilo strah, da se 

njihov otrok ne bo privadil na vrtec, ker je bil po njihovem mnenju predolgo doma (2,5 

let), da otrok ne bo spal, da bo jokal. Če otroci doma staršem zaspijo na rokah, je starše 

skrbelo, kako se bo njihov otrok privadil spanja na leţalniku. Veliko strahov so starši  
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Moţni odgovori Odgovori strokovnih delavk % 

a) sem zelo zadovoljen/-na 3 75 

b) sem zadovoljen/-na 1 25 

c) srednje zadovoljen/-na / / 

d) nisem zadovoljen/-na / / 

e) sploh nisem zadovoljen/-na / / 

skupaj 4 100 



izrazili tudi glede prehranjevanja, vključevanja v igro. Nekateri pravijo, da jih je bilo 

strah, kako bo otrok v oddelku, če samostojno ne hodi in seveda strah pred različnimi 

boleznimi. Starše je strah, da jim bodo otroci zamerili to, da so jih pustili tam in odšli. 

 

Strahovi so, kot smo prikazali v teoretičnem uvodu, pogost in normalen pojav. Oboji, 

tako starši kot otroci, se morajo navaditi na novo okolje. Starši imajo strah pred 

nepoznanim ali pa se bojijo, da njihov otrok nečesa ne bo zmogel, ker še ni dovolj 

samostojen. Vendar otroci veliko zmorejo in po navadi so ti strahovi odveč. 

 

Na vprašanje, če so ti strahovi minili, so vsi starši odgovorili z »DA«, le na enem 

anketnem vprašalniku je bil odgovor, da so strahovi minili šele po nekaj mesecih, ko je 

otrok začel sam hoditi, si sam pomagal pri prehranjevanju … 

 

        Tabela 14: Zadovoljstvo s počutjem otroka v vrtcu po uvajanju (odgovori staršev).  

  

Moţni odgovori Število staršev % 

a) sem zelo zadovoljen/-na 9 69,23 

b) sem zadovoljen/-na 4 30,77 

c) srednje zadovoljen/-na / / 

d) preteţno nezadovoljen/-na / / 

e) sploh nisem zadovoljen/-na / / 

    skupaj 13 100 

 

Dobri dve tretjini (69,26 %) staršev je zelo zadovoljnih s počutjem otroka po obdobju 

uvajanja, preostala tretjina (30,77 %) je zadovoljna. En anketiranec na to vprašanje ni 

odgovoril, ker so šele na začetku uvajanja, vendar pravi, da je do sedaj vse v redu.  

 

Otroci so prilagodljivi, dovolj je prijazna beseda in topel pogled, vendar pri vseh ni 

tako. Vsak otrok je individuum in tako je tudi prav. 
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Strokovne delavke sem vprašala, ali so v tem šolskem letu zaznale kakšen problem, 

glede uvajanja otrok v vrtec.  Vse so napisale, da to šolsko leto posebnih problemov z 

uvajanjem niso zaznale. So pa opazile, da je bilo nekatere starše strah, kako bodo 

njihovi otroci »preţiveli« brez njihove prisotnosti, da bodo jokali. Strokovne delavke 

pravijo, da imajo več problemov s starši, ker jih je strah, saj otroke v večini prvič 

puščajo v vrtcu. 
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       9. SKLEP 
 

Odhod otroka v vrtec predstavlja tako za otroka kot za starše precej stresen dogodek, saj 

otrok praviloma prvič zapušča varno domače gnezdo in se podaja v svet, novim 

izkušnjam naproti. Sprva otrok ne razume, zakaj je moral iz varnega, njemu znanega 

okolja v nepoznani svet, vendar pa je z vzpostavitvijo občutka varnosti in zaupnosti v 

novem okolju večinoma hitro pripravljen sprejemati novosti in sodelovati. V mnogih 

primerih doţivljajo precejšno stisko ob odhodu otroka v vrtec ravno starši, predvsem 

matere, ki zaključujejo porodniški dopust. To je razumljivo, saj sta bila z otrokom še 

pred nedavnim v simbiotskem odnosu in je razvoj otroka potekal preteţno znotraj diade 

mati – otrok. Vendar se starši, ko se mora otrok prilagoditi na novo okolje, velikokrat 

počutijo kot nenadomestljivi. V svoji naravnanosti ţelijo prevečkrat pomagati ali celo 

vse narediti namesto otroka, saj se tako počutijo pomembne in nenadomestljive, toda s 

tem ne delajo otrokovi samostojnosti nobene usluge. Naloga staršev je zaradi tega teţka, 

vendar je prav, da se postavlja na prvo mesto otroka, njegove potrebe in prihodnost in 

ne sebe (Ţibret 2003/2004: 19). 

 

Prvo hipotezo, ki pravi: »Predvidevam, da je večina staršev svojega otroka postopno  

uvajalo v vrtec«, deloma potrjujem, saj je večina staršev svojega otroka postopno 

uvajalo v vrtec. Ti starši se zavedajo, da se s postopnim uvajanjem zmanjšuje stres ob 

vstopu v neznano okolje, otrok spoznava novo okolje ob prisotnosti nekoga, ki mu 

zaupa. Menim, da se starši, ki svojega otroka niso uvajali, ne zavedajo, da je lahko hiter 

prehod otroka iz varnega zavetja, ki ga ima doma v novo, njemu neznano okolje, zelo 

boleč. Otroci so ţalostni, počutijo se zapuščene in otrok se bo dalj časa uvajal v vrtec. 

Vsaj nekaj dni dopusta naj bi si starši pustili in otroku omogočili postopno uvajanje.  

 

Drugo hipotezo, ki pravi: »Predvidevam, da so starši večinoma zadovoljni z obstoječim 

načinom uvajanja v vrtec«, potrjujem. Starši so v veliki večini odgovorili, da so 

zadovoljni z obstoječim načinom uvajanja otroka v vrtec. Tudi odgovori strokovnih 

delavk so pokazali, da so mnenja, da je večina staršev zadovoljnih z obstoječim 

načinom uvajanja. 
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Tudi tretjo hipotezo, ki pravi: »Predvidevam, da je večina staršev zadovoljna s količino 

in kakovostjo informacij, ki so jih dobili od vzgojiteljic«, potrjujem, saj so domala vsi 

starši odgovorili, da so dobili vse informacije o vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 

njihov otrok. Tudi strokovne delavke so si tukaj enotnega mnenja, saj so vse menile, da 

je večina staršev zadovoljnih z informacijami, ki jih dobijo o svojem otroku. 

 

Tudi četrta hipoteza, ki pravi: »Predvidevam, da vzgojiteljice spodbujajo in zagotavljajo 

sodelovanje med starši in vzgojiteljem«, se je potrdila. Strokovne delavke spodbujajo 

sodelovanje s starši ob uvajanju. Vse so navedle, da je obisk staršev pred vstopom 

otroka v vrtec uveljavljen način dela v vrtcu in da to velja za vse starše, saj s takim 

načinom dela oboji pridobijo veliko informacij. Srečanje je namenjeno pogovoru o 

otrokovih navadah pri spanju, hranjenju, oblačenju, navajanju na samostojnost … in 

ostalim vprašanjem staršev o ţivljenju v vrtcu. S tem starši spoznajo strokovne delavce, 

ki bodo z njihovim otrokom v oddelku in jim laţje zaupajo svojega otroka, strokovne 

delavke pa laţje zadovoljijo navade in potrebe njihovih otrok. 

 

Iz anketnih vprašalnikov za starše in strokovne delavke sem dobila potrditev, da so 

oboji zadovoljni z načinom uvajanja v vrtec. Še vedno imajo starši različne strahove, ki 

nekatere spremljajo dlje časa. Starši se v večini primerov odločajo za ne predolgo in ne 

prekratko uvajanje. Tukaj si upam iz lastnih izkušenj trditi, da je najbolj smiselno in 

učinkovito enotedensko postopno uvajanje. Menim, da neprestana prisotnost staršev 

med uvajanjem ne pomaga dosti, mame smo ob odhodu otroka v vrtec čustveno 

vznemirjene in nesproščene, zato smo lahko otroku v oviro. Prav pa je, da je uvajanje 

neprekinjeno, torej vsak dan in iz izkušenj vem, da otrok ţe v enem tednu ugotovi, da če 

ga mama pusti v vrtcu, ga bo prišla tudi iskat. Vendar med otroki obstajajo individualne 

razlike in tega ne morem posploševati na vse otroke. 

 

Kritična pa moram biti do vprašalnika. Morala bi npr. vprašati starše, ali so bili z 

otrokom ves čas ali pa so šli za nekaj časa iz oddelka in se nato vrnili po otroka. Tako bi 

dobila bolj popolno sliko o poteku uvajanja. Posebnih teţav pri uvajanju strokovne 

delavke niso zaznale, izpostavile so le strah staršev, kako bodo otroci preţiveli dan brez  
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njihove prisotnosti. Strokovne delavke še pravijo, da največ teţav nimajo z otroki, 

večkrat so mame tiste, ki se niso pripravljene ločiti od otroka. S tem svojo stisko 

prenašajo na otroka. 

 

Ker se v enoti vrtca, kjer sem zaposlena, vsi otroci ne uvajajo s 1. septembrom, nimajo 

uvodnih sestankov. Strokovne delavke pripravijo igralne urice, neformalno srečanje, na 

katerem starši in otroci spoznajo vrtec, vzgojiteljico ter tako starši dobijo vse potrebne 

informacije. Starši pridejo v vrtec po informacije individualno, pribliţno dva do tri 

tedne pred vstopom otroka v vrtec. Takrat dobijo vse potrebne informacije o uvajanju, 

sami pa posredujejo strokovnim delavkam navade in morebitne posebnosti otroka. 

 

Zavedam se, da je vzorec, s katerim sem skušala dobiti odgovore na vprašanja, ki sem si 

jih postavila, zelo majhen in rezultatov ne morem posploševati. Rezultati anketnih 

vprašanj so skorajda idealni in se sprašujem, kako so starši, ki niso vrnili anketnih 

vprašalnikov, zadovoljni z načinom uvajanja. 
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PRILOGE 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Alojzija Ţnidarič, izredna študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani – dislocirana enota Črnomelj. Da lahko uspešno zaključim študij, moram 

napisati diplomsko nalogo, zato se obračam na Vas, starše, s prošnjo, da izpolnite kratek 

vprašalnik v nadaljevanju. 

Anketni vprašalnik mi bo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge, katere naslov je 

»Postopno uvajanje otrok  v vrtec«. Vprašalnik je anonimen, podatki bodo obravnavani 

le v študijske namene. 

Prosim Vas, če si vzamete čas, dobro preberete vprašanja in nanje odgovorite. 

Izpolnjene anketne vprašalnike mi prosim vrnite v nabiralnik pred igralnico, do 

ponedeljka 13. 12. 2010. 

Za sodelovanje se Vam zahvaljujem!                                                   

                                                                                                              Alojzija Ţnidarič 
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1. SPOL OTROKA   

  

    a) deček 

    b) deklica 

 

2. STAROST OTROKA OB UVAJANJU V LETIH IN MESECIH: 

    ______________________________________________________________ 

 

3. KJE STE DOBILI PODATKE O NAČINU UVAJANJA V VRTEC? 

 

   a) iz publikacije vrtca 

   b) od ravnateljice oziroma vodje vrtca 

   c)od vzgojiteljice 

   d) od svetovalne delavke 

   e) drugo:      

   _______________________________________________________________ 

 

4. ALI STE SVOJEGA OTROKA PREDHODNO PRIPRAVLJALI NA VRTEC? 

 

    a) da 

    kako?  

   ________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

    b) ne 

 

5. ALI STE OTROKA UVAJALI V VRTEC TAKO, DA STE BILI VI OZIROMA  

    KDO DRUG VSAJ NEKAJ ČASA Z NJIM V ODDELKU?   

 

    a) da 

    b) ne 
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6. KDO JE UVAJAL OTROKA V VRTEC (lahko obkroţite več odgovorov)? 

 

    a) mama 

    b) oče 

    c) drugo oseba ( kdo):           

  ________________________________________________________________ 

 

7. KOLIKO ČASA STE OTROKA UVAJALI (število dni)? 

 

   __________________________________________________________________ 

 

8. ALI STE ZADOVOLJNI Z OBSTOJEČIM NAČINOM UVAJANJA? 

 

   a) smo zelo zadovoljni 

   b) smo zadovoljni 

   c) srednje zadovoljni 

   d) preteţno zadovoljni 

   e) sploh nismo zadovoljni 

 

9. ALI STE V ČASU UVAJANJA DOBILI VSE INFORMACIJE O VRTCU,        

    ODDELKU, VAŠEMU OTROKU, KI STE JIH ŢELELI? 

 

    a) dobili smo vse informacije 

    b) dobili smo nekaj informacij 

    c) dobili smo premalo informacij 

    e) nismo dobili nobenih informacij 

 

10. ALI STE IMELI OB MISLI, DA GRE VAŠ OTROK V VRTEC, KAKŠNE   

     STRAHOVE? 

 

       a) da 
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       Kaj Vas je skrbelo? __________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 

      b) ne (če ste odgovorili z »NE« nadaljujte z vprašanjem 12.) 

 

11. ČE STE ODGOVORITILI Z »DA«: ALI SO VAŠI STRAHOVI PO UVAJANJU  

      MINILI? 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________       

 

12. ALI STE PO OBDOBJU UVAJANJA ZADOVOLJNI S POČUTJEM VAŠEGA   

       OTROKA V VRTCU? 

      a) sem zelo zadovoljen/ -na 

      b) sem zadovoljen/ -na 

      c) srednje zadovoljen/ -na 

      d) preteţno nezadovoljen/ -na 

      e) sploh nisem zadovoljen/ -na 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVKE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVKE 

 

Sem Alojzija Ţnidarič, izredna študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani – dislocirana enota Črnomelj. Da lahko uspešno zaključim študij, se obračam 

na Vas, s prošnjo, da izpolnite kratek vprašalnik v nadaljevanju. 

Anketni vprašalnik mi bo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge, katere naslov je 

»Postopno uvajanje otrok v vrtec«. Vprašalnik je anonimen, podatki bodo obravnavani 

le za študijske namene. 

Prosim Vas, če si vzamete čas, dobro preberete vprašanja in nanje odgovorite. 

Vprašanja se nanašajo na Vaše izkušnje z uvajanjem v tem šolskem letu. 

Za sodelovanje se Vam zahvaljujem! 

 

             Alojzija Ţnidarič 
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1. KOLIKO LET DELATE KOT STROKOVNA DELAVKA V VRTCU? 

 

     ______ let. 

 

2. KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE? 

 

    a) 4 ali 5- letna srednja vzgojiteljska šola 

    b) 2- letna višja vzgojiteljska šola (VPO) 

    c) 3- letna visoka strokovna izobrazba 

    d) drugo ____________________________________ 

 

3. ALI  STARŠI PRED VSTOPOM V VRTEC OBIŠČEJO VRTEC IN SE      

    POGOVARJAJO Z VAMI? 

 

    a) da, to je uveljavljen način in velja za vse starše 

    b) kdor ţeli, mu to omogočimo 

    c) ne 

  

    VAŠ KOMENTAR: (zakaj, DA oziroma NE): 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________                     

    ____________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

 

4. ALI SO V TEM ŠOLSKEM LETU VSI STARŠI NOVINCEV UVAJALI SVOJE  

    OTROKE V VRTEC?     

 

    a) da, vsi 

    b) da, vsi razen (navedite število) _____ 

    c) drugo __________________________________________________________ 
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    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

  

5. KOLIKO ČASA JE LETOS TRAJALO UVAJANJE POSAMEZNIKA V VRTEC       

    (PRISOTNOST STARŠEV)? 

 

    NAJMANJ (število dni)________________________________________________                    

    NAJVEČ (število dni) _________________________________________________ 

 

6. ALI MENITE, DA SE OTROK, KATEREGA STARŠI OSTAJAJO Z NJIM   ZELO  

    DOLGO V SKUPINI, TEŢJE NAVADI NA VRTEC KOT OSTALI? 

     

    a) da, v večini primerov 

    b) da, v nekaterih primerih 

    c) ne 

 

     MOREBITNI KOMENTAR: (ZAKAJ SE TO ZGODI, VAŠ PRIMER …) 

     ___________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 

 

7. KAKO BI OCENILI VAŠE ZADOVOLJSTVO IN ZADOVOLJSTVO VEČINE      

    STARŠEV Z UVAJANJEM V TEM ŠOLSKEM LETU? 

 

    a) zelo dobro 

    b) dobro 

    c) zadovoljujoče 

 

 

 

 

        54 



    ALI SO BILE PRI TEM KAKŠNE IZJEME OZIROMA ODSTOPANJA? 

    NAVEDITE: ______________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 

8. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O ZADOVOLJSTVU VEČINE STARŠEV Z     

    INFORMIRANJEM? 

 

    a) z informacijami so zadovoljni 

    b) z informacijami so srednje zadovoljni 

    c) z informacijami niso zadovoljni 

    d) z informacijami sploh niso zadovoljni 

 

9. OCENITE SVOJO USPEŠNOST PRI SODELOVANJU S STARŠI! 

 

    a) sem zelo zadovoljen/- na 

    b) sem zadovoljen/- na 

    c) srednje zadovoljen/- na 

    d) nisem zadovoljen/- na 

    e) sploh nisem zadovoljen/- na 

 

      10. ALI STE V TEM ŠOLSKEM LETU ZAZNALI KAKŠEN PROBLEM GLEDE         

    UVAJANJA NOVINCEV V VRTEC (PRI OTROKU OZIROMA STARŠIH)  

    PROST OPIS! 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 
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