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Sretan polazak u školu! 

Do početka školske godine ostalo je još ne-

koliko mjeseci. Nemojte ih ispuniti učenjem 

čitanja i pisanja—to prepustite nama. 

 

   I JOŠ! 

Provjerite jeste li osigurali neke preduvjete koji 
će djetetu olakšati snalaženje u školi: 

 
 Tijekom ljeta prošećite s djetetom do škole  

i ukazujte na sigurnost u prometu. 
 

 Privikavajte dijete na pravilan ritam dana 
(ustajanje i lijeganje u približno isto vrijeme). 

 
 Upućujte dijete na pravilno držanje tijela 

prilikom sjedenja i pri nošenju školske torbe. 
 
 Potičite dijete na druženje i igru s drugom 

djecom. 
 
 Potičite dijete na igre spretnosti, snalažl-

jivosti i orijentacije: razvijajte pojmove lijevo-
desno, gore-dolje, unutar-izvan. 

 
 Upućujte dijete na održavanje osobne higi-

jene, samostalno odijevanje i obuvanje. 
 
 Nastojte osigurati dovoljno vremena prvi 

dan nastave kako biste bili uz svoje dijete i s 
njim podijelili veselje i ponos  zbog polaska u 
školu. 

  

 

Suradnjom roditeljskog doma i škole postići 
ćemo dobre rezultate u odgoju i obrazovanju 

vašeg djeteta, ostvariti cilj—imati sretno 
dijete i dobrog učenika koji će biti naš 

zajednički ponos. 



Preporuke roditeljma 

 

 Polazak u školu važna je prekretnica u dje-
tetovu životu.  

Taj događaj značajan je za dijete jer se dije-
te po prvi put susreće s odgovornošću, obvezama, 
društvenim autoritetima i novom organizacijom 
života.  

Budući da se najvažniji dio priprema za ško-
lu odvija u obitelji, navedeni su savjeti kako da dje-
tetu olakšate polazak u školu. 

Priprema djeteta za polazak 
u školu  

 Razvijajte pozitivne stavove djeteta prema 

školi i učiteljima - nije dobro dijete plašiti ško-

lom ili nešto loše govoriti o učiteljima. Dijete će 
lakše prihvatiti školu ako prihvaća i poštuje svoje 
učitelje. 

 Pripremite dijete za ocjenjivanje i prihvaća-

nje neuspjeha - U prvom polugodištu  djecu se 

ne ocjenjuje već ih se opisno prati, dok u drugom 
polugodištu dobivaju ocjene. Dijete treba znati da 
ga nećete manje voljeti ako dobije slabiju ocjenu, 
ali da se svaka ocjena može ispraviti ako dovoljno 
radi i vježba.  

 Potičite interes djeteta za školu - postiže se 

razgovorom, odgovaranjem na dječja pitanja, da-
vanjem zanimljivih slikovnica, odlaskom u knjižni-
cu s djetetom i sl. 

 Poticati na radne navike -  osigurajte djetetu 

radni kutak koji će biti samo njegov i koji može 

urediti po svom izboru. U početku budite uz dije-
te dok piše domaći uradak. Ne radite umjesto 
njega, već ga samo uputite kako treba raditi i ne-
ka se osjeća sigurno.  

 Provjerite razumije li dijete.—Ako je potrebno, 

ponovite što je dijete reklo. 

 Tehničke pripreme -  na vrijeme obavijestite 

dijete o promjenama koje će se dogoditi polas-
kom u školu – naročito ako ste zaposleni, a dijete 
dio dana samo ostaje kod kuće. Uputite dijete na 
osobe koje mu mogu pomoći u slučaju nepredvi-
đenog. S djetetom obavite kupnju školskog pribo-
ra i torbe u ugodnoj atmosferi. Dijete se ne smije 
osjećati krivim što trebate potrošiti na njega.  

      

  

 Poželjno je da prve dane školovanja jedan 
od roditelja bude uz dijete kako biste smanjili osje-
ćaj straha i nesigurnost kod djeteta! 

 Pokažite interes za sve što se djetetu dogodilo u 
školi – kako mu je bilo, što su učili, s kim se druži, što mu 
se najviše svidjelo i sl. Pronađite vremena za razgovor s 
djetetom! 

 Redovito se informirajte o djetetovom nap-
redovanju! 

Važna je podrška! 

Ohrabrite dijete da podijeli osjećaje s 
vama.  

 


