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ЦИЉ предшколског васпитања и образовања је подстицање физичког, 
интелектуалног, социо-емоционалног развоја, комуникације и стваралаштва деце, 
стицање искуства и изграђивање знања о себи, другим људима и свету, која су 
потребна за даље образовање и васпитање и укључивање у друштвену заједницу. 
 Програм предшколског васпитања и образовања Установе, обухвата следеће 
врсте: 

- реализацију циљева, задатака и садржаја по Основама програма 
предшколског васпитања и образовања , који је донео Национални 
просветни савет, новембра 2006. године. 

- превентивно – здравствена заштита 
- нега и васпитне активности 
- оплемењивање средине 
- сарадња са породицом 
- сарадња са друштвеном средином 
- социјална заштита деце. 

          Обим рада 
 Приликом планирања потребних материјалних средстава за остваривање  

програма, пошло се од : 
- уписаног броја деце, формираних васпитних група и запослених од 1. 09 

2017. године: број уписане деце износи 390  у 16 васпитних група са којом 
ради 41  запослен радник . 

- броја објеката: Установа у свом саставу има 7 објеката; 
Облици рада  са децом су груписани према врстама боравка деце у Установи  

а могу бити: 
Ø Целодневни боравак – јаслице – за децу од 1-3 године 
Ø Целодневни боравак – за децу од 3 године до поласка у школу 
Ø Полудневни боравак у трајању од 4 сата- ППП, за децу пред полсзак у 
школу (5,5-7 година) 

Ø Двочасовни боравак за децу узраста од 3-5,5 година  (ПИС програм) 
Ø Трочасовни боравак , једном недељно, за децу узраста 4-5,5 година   (ПИС 
програми) 

Дужина дневног трајања облика рада са децом : 
- 11 часова за целодневни боравак – јаслице 
- 11 часова за целодневни боравак – за децу од 3-7 година 
- 4 часова за полудневни боравак за децу од 4-7 година. 
- 2 часа за децу узраста 3-5,5 година, 5 пута недељно 
- 3 сата, једном недељно, за децу узраста од 4-5,5 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПУ	"ЉУБА	СТАНКОВИЋ"	Беочин:		
ПРЕДШКОЛСКИ	ПРОГРАМ		

 

 4 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ    ( извори и полазишта) 
 

Законски оквир за израду Предшколског програма Предшколске установе 
„Љуба Станковић“ Беочин, је Закон о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“) у којем чл.72 дефинише предшколски програм и Закон о 
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“)  у којем чл.17-21 
дефинишу програме предшколског васпитања и образовања.Полазиште у раду, 
представљају и : Опште основе предшколског програма; Правилник о ближим 
условима за остваривање припремног предшколског програма; Правилник о дозволи 
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ; Правилник о ближим упутствима 
за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 
вредновање; Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику; Стандарди квалитета рада вртића; Правилник о врстама, начину 
остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика 
рада и услуга, које остварује предшколска установа; Правилник о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања  наставника, васпитача и стручних сарадника; 
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника; Стандарди услова за 
остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања и 
Правилника о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма. 
То су и извештаји, записници, евиденција стручног усавршавања запослених; анализа 
досадашњих искустава у реализацији посебних програма рада, пројеката; 
специфичности локалне заједнице, потребе и интeресовања родитеља и могућности 
дечјег вртића  
 

Управни одбор Предшколске установе ће, по добијању сагласности, усвојити 
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  Предшколске установе “Љуба Станковић” Беочин . 

 
15. ЛИЧНА КАРТА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА 

                               
Обим основне делатности  и услови рада  

 
 
 Предшколска установа „Љуба Станковић“, ово име носи од 1976. године, а 
постојање предшколства у Беочину, датира још од почетка претходног века. У свом 
саставу има седам објеката, којима покрива већину територије општине Беочин.У 
седам месних заједница,од постојећих 10, налазе се објекти наше ПУ. Централни и 
највећи објекат је у Беочину у којем је смештено 8 васпитних група, док је у осталим 
објектима смештено  9 васпитних група, што је укупно 16 васпитних група у нашој 
ПУ. Објекти у Беочину и Черевићу су наменски грађени, а остали се налазе у 
просторима МЗ или адаптираних простора школе. 
 Вртић у Беочину је централни и највећи објекат, носи назив “Бубамара“, а 
налази се у центру Беочина у улици Доситеја Обрадовића бб.  
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Површина објекта је  747,68 м2, а  у 
свом саставу има: 6 радних соба, један вишенаменски хол, две гардеробе за децу и 
једну за запослене, једну прихватну кухињу са оставом, 4 санитарна чвора, вешерај, 
собу за изолацију, зборницу и 5 канцеларија: директора, секретара, стручне службе, 
рачуноводства , лица за безбедност и здравље на раду и руководиоца објекта. 
 У овом објекту се примењују оба модела програма предшколског васпитања и 
образовања: „А“ и „Б“.  
 Простор у којем се ради по моделу „А“ подељен је на центре интересовања и 
то: истраживачки, ликовни, математички, језички, саобраћајни и физичко-музичко-
ритмички центар, а само име центра опредељује активности и средства која се налазе 
у њему. Физичко-музичко-ритмички центар је централни и највећи део и просторно 
омогућава окупљање све деце која овде бораве, док се у осталим центрима рад одвија 
у малим групама. Овај простор деле деца мешовитог узраста и деца која похађају 
припремни предшколски програм.  
Простор у којем се рад одвија по моделу „Б“ се састоји од три радне собе. Собе су 
опремљене  дидактичким материјалом и средствима примереним за рад за узрасте 
деце која ту бораве. Овај део вртића у свом саставу поседује: вишенаменски хол, 
библиотеку, санитарни чвор  (1 за децу и 1 за одрасле) и гардеробни део. У овом делу 
бораве деца од 3 године до поласка у школу и подељени су по узрасним групама. 
Настарији узраст деце су деца на припремном предшколском програму. 
  Простор у којем бораве деца јaсленог узраста  је засебан део и  састоји се од 2 
радне собе и терасе. Гардеробни део се налази у холу и опремљен је за децу јасленог 
узраста. 
 Отворена површина у објекту у Беочину је подељена је на три дела: предњи 
део који се налази на улазу вртића је травната површина на којој се налазе клупе 
постављене у полукруг и омогућавају реализацију активности на отвореном и место 
је  окупљања родитеља у делу дана када се реализује пријем и испраћај; у  другом 
делу отворене површине налазе се справе, пешчаник и игралишта, а у трећем делу 
мирнији кутак у зеленилу. 
  
 
 
 
 



ПУ	"ЉУБА	СТАНКОВИЋ"	Беочин:		
ПРЕДШКОЛСКИ	ПРОГРАМ		

 

 6 

 Вртић у Баочин Селу носи назив „Бубица“ и смештен је у просторијама МЗ 
Беочин, у улици Стојана Вукосављевића бр.77. 
То   је адаптиран објекат , и заузима простор од око 180 м2 на два нивоа. У доњем 
делу се налазе две радне собе, прихватна кухиња, гардероба и санитарни чвор, као и 
лепо уређена вишенаменска просторија која се користи као сала за физичке 
активности, а  има веома добре услове и за одржавање приредби и разних заједничких 
активностима са или за родитеље. У горњем делу овог објекта  налази се спаваона и 
канцеларија за васпитаче. Дворишни простор је мали, под травнатом је површином  
на којој се налазе дворишне справе- две пењалице, тобоган и две љуљашке. Овде 
бораве деца две васпитне групе. Једна је , по узрасту мешовита, а друга припремног 

предшколског програма. По врсти 
боравка су целодневне. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Вртић у Черевићу носи назив „Звездица“, наменски је грађен,заузима простор од 
187 м2, и налази се у заједничком објекту са основном школом у улици Петра Кочића 
бб.  

Састоји се од две радне собе, хола са 
гардеробним делом, санитарног чвора, прихватне кухиње, трпезарије и канцеларије за 
васпитаче. Отворен простор је  неограђен, под травнатом површином и опремљен је 
справама: љуљашкама, тобоганом, пењалицама, тунелима, пешчаником. У овом 
објекту су две групе деце , једна припремна и једна мешовита, узраста од 3-5,5 
година. По врсти боравка су целодневне. 
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             Вртић  у Раковцу носи назив „Дечји рај“ и налази се у згради школе у улици 
Партизанска 2.  
С обзиром на дугогодишње потребе родитеља за смештајем деце на целодневни 
боравак,овај објекат је проширен и реновиран у јануару 2013.год., тако да се први пут 

стичу услови за боравак деце на целодневном 
боравку, што је и заживело у школској 
2013./2014.год. Састоји се од једне радне собе, 
гардеробног дела, трпезарије, прихватне 
кухиње, санитарног чвора и заузима површину 
од око 130 м2. Школско двориште, које 
користимо,  налази се око зграде и веома је 
пространо. Ограђено је и састоји се из  два 
дела: горњи део је травнат и у њему се налазе 
клупе и справе за предшколце и представља 
мирнији кутак у зеленилу, док се у доњем делу 
налази терен за мале спортове, око којег су 
постављене клупе и даје могућност 
спровођења разноврсних физичких активности. 
У овом објекту борави једна група деце ппп. 
          
 
 
 

 
 
  Вртић у Баноштору, носи назив „Лабудић“ и смештен је у простору школе у улици 
Светозара Марковића.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Површине од око 90м2, састоји се од једне радне собе, гардеробног дела, санитарног 
чвора, а у септембру 2013.год. направљена је и прихватна кухиња. Дворишни део је 
простран и опремљен је љуљашкама, пењалицама и пешчаником. С обзиром на 
природне и социјалне ресурсе, које поседује Баноштор - налази се на обронцима 
Фрушке горе, лежи на обали Дунава, познат је по виноградима и воћњацима, 
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еколошкој средини, развијеном етно туризму- у овом објекту смо оформили и 
развијамо  Еко-етно центар .У њему борави полудневна ПП група, делимично 
формирана од деце, коју установа превози из Черевића. 
           Вртић у Сусеку, носи назив „Лептирић“, адаптиран је објекат површине око 90 
м2, који се налази у школском дворишту на адреси Николе Тесле 63 
Састоји се од радне собе, која је подељена у два дела. У првом делу се налази простор 

опремљен намештајем за активности, које 
се обављају за столовима, а у другом делу 
простор, који подсећа на играоницу, 
омогућава окупљање целе групе, а 
опремљен је ниским полицама, које 
обезбеђују деци доступност играчака и 
средстава за рад. У објекту се налази 
гардеробни део, санитарни чвор и 
прихватна кухиња. Овде борави једна 
група деце ППП , полудневног боравка.   
 
 
 
 
 

 
 
          Вртић у Лугу, носи назив „Včielka“ и налази се у школској згради, у улици 
Маршала Тита бб.  

 
Састоји се од  једне радне собе, гардеробе, 
санитарног чвора и прихватне кухиње и 
заузима површину од око 100м2. Обухвата 
једну групу деце, словачке националности, 
мешовитог узраста и рад се одвија  на 
словачком језику на полудневном боравку. 
 
Сви објекти наше установе су старе градње и 
захтевају константно одржавање што 
подразумева и значајна финансијска средства.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПП
ПП
ПП
П 
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4. МРЕЖА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЉУБА СТАНКОВИЋ“-
БЕОЧИН                                       

                                                                                          

у школској 2016/2017. Години                                                      

 

  

                                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                             

                                                                                                                                               

                                           Јаслице                                                       Полудневни                              
полудневни                

                                                                                                                                                    

                                                                  А модел целодневни                                                   

  

                                                                                           
                                                                         
 

 

 

 

 

         

  
 
 
 

 
Објекат „Бубамара“ 
        Беочин 

				Објекат	
		„Пчелица“	
								Луг	

					Објекат	
„Лептирић“	
							Сусек	
 

				Објекат	
		„Лабудић“	
			Баноштор	

			Објекат	
„Звездица“		
		Черевић								

			Објекат	
„Дечији	рај“	
				Раковац	

			Објекат	
		„Бубица“	
Беочин	Село	
	
	

млађа	

Мешо-
вита	

ППП 

Мешо-
вита	

 

ППП 
 

ППП 

старија 

старија 

средња 

млађа 

ППП 
 

ППП 

ППП 

ППП 

ППП 

ППП 
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Установа је  опремљени техничком опремом и то: 7 компјутера, 4 лап топа , 2 видео 
бима, у свим просторима  за децу постоје мини линије и ДВД, телевизори,  видео 
плејери; 2 дискмена, 2 камере, 6 фото апарата, 2 диктафона, 4 штампача, централни 
објекат има разглас, 2 видео пројектора, платна за пројецију, 6 клима уређаја. 
  Библиотека је добро снабдевана, како педагошко – психолошким садржајима, 
тако и насловима за децу и родитеље, приручницима за рад и методичким упутствима 
у свим објектима и по радним собама. У централном објекту обезбеђен   је простор за 
библиотеку који је опремљен тако да сада обезбеђује достуопност библиотечког 
садржаја како деци тако и васпитачима. 
 Све васпитне групе су опремљене одговарајућим средствима за рад, 
адекватним дидактичким материјалом, реквизитима за физичке активности,  
играчкама.  
 Осим копјутера, сва аудио-визуелна средства васпитачи користе у васпитно-
образовном раду, како би омогућили деци визуелизацију онога што се у вртићу 
тренутно ради, а и  као средства за опуштање , разоноду и активан одмор деце.  
Установа поседује и комби возило-  за превоз деце. 
 

Табела бр.1 
Преглед укупног броја група и деце по објектима и врстама програма који 

се остварују са децом узраста од 1-7 год. 
Назив 
објекта/ 
средства 

 

Целодневни бор. Полудневни бор.  Врста 
програма 

 

Динамика  
и  

трајање  
Бр. 
група 

Бр. 
деце 

Од 
тога 
ППП 

Бр. 
група 

Бр. 
Деце 

Од 
тога 
ППП 

„Бубамара“  
Беочин 

2 35     јаслени 11 сати 

„Бубамара“ 
Беочин 

2 64 42    ППП 
А модела 

11 сати 

„Бубамара“ 
Беочин 

3 76     За децу од 
3-5,5 г. 

11 сати 

„Бубамара“ 
Беочин 

	 	 	 1 20 20 ППП 11 сати 

„Бубица“ 
Беочин 
Село 

2 56 18    	 11 сати 

„Дечји рај“ 
Раковац 

1 31 10    	 10 сати 

„Звездица“ 
Черевић 

2 56 21    	 10 сати 

„Лабудић“ 
Баноштор 

   1 23 5 	 4 сата 

„Лептирић“ 
Сусек 

   1 14 11 	 4 сата 

„Пчелица“ 
Луг 

   1 15 8 	 4 сата 

УКУПНО 12 318 91 4 72 44 	
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Кратки 
програми 

 

Специјализ
ован 

програм 
ЛАП 

   1 15  	 2 сата  
свакодне
вно 

Специјализ
овани 

програми 

   4 Упис	
у	

септ
.201
7.	

 	 3 сата, 1 
пут 

недељно 

УКУПНО 	 	 	 	 	 	   
 

Табела бр.2 
Рекапитулација броја деце по врсти боравка и узрасту 

 
УКУПНО УКУПНО 

ЦЕЛОДНЕВНИ ПОЛУДНЕВНИ  
ОД 1-5,5 ППП ОД 1-5,5 ППП  
227 91 28 44 390 

 
Укупан број деце на целодневном и полудневном боравку је 390.  
Са кратким програмима, установа постиже обухват- 405 деце. 
Уочава се тенденција пораста потребе породица за смештајем деце на 
целодневни боравак. 

Табела бр.3 
Преглед броја деце и група  ППП  по објектима и језицима, на којима се 

изводи во рад 

 Број деце ППП 

ОБЈЕКАТ ГРУПА Српски Словачки УКУПНО 

„Бубамара“ Беочин 3 62    62 

„Бубица“ Беочин Село 1 18  8 

„Дечји рај“  Раковац 1 10  8 

„Звездица“ Черевић 1 21  22 

„Лабудић“ Баноштор 1 5  7 

„Лептирић“ Сусек 1 11  12 

„Пчелица“ Луг 1  8 5 

УКУПНО 9 127 8 135 
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Табела бр. 4 
Приказ потребе кадра 

 

Послови број запослених Послови Стажисти 

Директор 1 

Васпитач-
медицинска 
сестра 

1 

Васпитач 1 

Педагог 1               УКУПНО: 2 
Секретар 1 

  
Социјални радник 0,6 

  
Васпитач 21   

Медицинске сестре-
васпитачи и 
сарадници у во раду 

3   

Медицинска сестра 
за превентивну здр. 
заштиту 

0,4   

Лице за безбедност 
и здравље и раду 1   

Педагошки асистент 1   

Сарадник за план и 
анализу 1   

Шеф рачуноводства 1   

Сервирке 6   

Спремачице 5   

Мајстор 1   

Вешерка 1   

                УКУПНО: 45   
 
Општинском уредбом о максималном броју запослених, ПУ има утврђен број 41. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ВРТИЋА 
 
Облици рада са децом 
Предшколска установа „ Љуба Станковић“ је државна установа, која обезбеђује 

остваривање следећих функција предшколског васпитања и образовања: 
Ø Васпитно-образовну функцију 
Ø Превентивно – здравствену функцију 
Ø Социјалну функцију и  
Ø Исхрану деце. 

 
 
Радно време објеката 

Табела бр. 7 
 

Објекат Радно време 
 Почетак Завршетак 

„Бубамара„ 
Беочин 

6.00 18.00 

„Дечји рај „ 
Раковац 

6.00 17.00 

„Бубица „ Беочин 
Село 

6.00 17.00 

„Звездица“ 
Черевић 

6.00 17.00 

„Лабудић“ 
Баноштор 

7.00 13.00 

„Лептирић“ Сусек 7.00 13.00 
Пчелица „ Луг 7.00 13.00 

 
Остваривање Припремног предшколског програма 

 
 Школска  година траје од 1.09 текуће.  до 31.08 наредне године.  
 Целодневни боравак, одвија се у трајању од 11 часова. 
 Полудневни боравак је заступљен од 01. 09. Текуће, до јуна наредне радне 
године ( према прописаном календару рада)  

 
 

6. ЈЕЗИЦИ , НА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
 

Васпитно-образовни рад се изводи на српском језику, осим у одељењу у Лугу, 
где су деца словачке националности и рад се изводи на словачком језику. 
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7. ОПРЕМЉЕНОСТ СРЕДСТВИМА ЗА РАД 
 

А) Дидактички материјал и стручна литература 
 На нивоу установе, постоји библиотека, која поседује збирку стручне 
литературе, како домаћих, тако и страних издавача ( словачки ). Осим тога, сваки 
вртић располаже својом дечјом и психолошко-педагошком библиотеком. 
Свака група је опремљена својом дидактичком опремом и играчкама у складу са 
узрастом  деце, која у њој бораве.  
 У току је снимање опремљености у складу са стандардима квалитета рада, те 
ће се тежити даљем обогаћивању средине у складу са потребама. 

 
Б) Аудио-визуелна средства 
 На основу пописа аудио-визуелних средстава, за сваки вртић је направљена 
листа потреба са допуном дотрајалих уређаја и набавком нове савремнене опреме. 
Тренутна ситуација је таква да сваки објекат поседује ТВ апарат, ДВД плејер и цд 
плејер, које треба обновити. Објекат у Беочину има копир апарат и апарат за 
пластифицирање, док други објекти немају. 
 Компјутери се налазе у централном објекту, и у Беочин селу, у стручној 
служби, канцеларији секретара, зборници, рачуноводству и код директора. 
 Због повремених обијања објеката, дешава се да установа остаје, најчешће без 
техничке опреме. Стога би требало постепено уводити видео надзоре и куповину 
камера за објекте у којима је опасност од провале и крађа, израженија. 

Видео надзор постоји једино у објекту "Бубамара" у Беочину. 
В) Технички апарати и машине 
Опремљеност техничким апаратима је на задовољавајућем нивоу. Вешерај поседује 
све потребне машине за адекватно функционисање у области прања, сушења и 
пеглања веша. 

 
 

8. ДЕЧЈИ ВРТИЋ И ЊЕГОВО ОКРУЖЕЊЕ 
 

 Општина Беочин се налази се  на северу Срема, припада јужно-бачком округу, 
на обронцима Фрушке горе и левој обали Дунава . Простире се на површини од 
186км2 и има  16068 становника. 
 Наши вртићи покривају већину насељених места у општини Беочин.Објекти се 
налазе на удаљености од око 5-6 км један од другог и од првог до последњег објекта у 
низу је 35-40км. Та разуђеност објеката је и врлина и мана. Врлина је што свака 
средина носи посебност у структури становништва, делатностима којима се баве, 
образовној структури, националности, вероисповести, традицији  те нуди богатство 
различитости. Мана је смањена међусобна конекција због удаљености коју решавамо 
креирањем начина рада који омогућава интеграцију деце свих наших вртића и на тај 
начин развијамо свест о различитостима и потреби поштовања истих.   
 Беочин, као највеће место у општини, нуди богат потенцијал у природним 
лепотама ( близину Фрушке горе и Дунава ), што се свакако и користи као извор 
стицања богатог сазнања и искуства, емотивног доживљаја и социјалног опуштања и 
од свих места наше општине  има и најбољу понуду за задовољење потреба за 
културним, едукативним, забавним, рекреативним и другим садржајима. У складу са 
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овим, током године, предвиђамо различите активности,  према потрбама деце и 
васпитно-образовног рада, који подразумевају коришћење свих постојећих ресурса 
нашег окружења. Па тако, градећи добру сарадњу са свим релевантним чиниоцима 
наше локалне заједнице и постојања неформалне мреже, на иницијативу ПУ 
21.05.2013.год. дошло је до њене формализације потписивањем „Меморандума о 
разумевању и сарадњи на унепређењу предшколског васпитања и образовања у 
општини Беочин“ који има 17 потписника. 
 Постоји изузетно добра сарадња са :  Културним центром- могућност посете и 
коришћење услуга градске библиотеке, доступност позоришних и биоскопских 
представа за децу; коришћење позоришне и биоскопске сале за организовање наших 
представа,приредби..; постоји могућност посете разним изложбеним поставкама као и 
коришћење простора за изложбе дечијих ликовних радова; постојање КУД "Бриле" 
чини подршку нашим напорима у очувању традиције нашег народа; а постојање 
разних секција могућност укључивања наше деце у њихов рад- музичка школа, 
плесне групе... ЈКП - које урђује и одржава двориште вртића, помаже у радовима из 
своје делатности; ЈП грађевинско земљиште и путна привреда – које је  омогућило 
хоризонталну сигнализацију око вртића ради безбедности деце;  ради на идејним и 
архитектонским решењима на уређењу вртића; ЈП Спортско пословни центар – који 
нам омогућава коришћење простора и тако решавамо недостатак сале за физичко; у 
сардњи са Центром за социјални рад,станицом полиције и Домом здравља формирана 
је наша база података о деци на територији општине; у сарадњи са Домом здравља 
врше се систематски прегледи зубића наше деце, санитарни прегледи запослених, 
добијају подаци о евентуалним епидемијама и начинима сузбијања, и подршка у 
превенцији и очувању здравља; добра сарадња са Основним школама омгућила је ПУ 
коришћење школских простора, посете, заједничке активности, заједничко 
обележавање значајних датума што доприноси бољој припремљености деце за 
полазак у школу.  
 Оближњи парк је место које често користимо за шетње, организовање 
активности за упоознавање природе, физичке активности, крос, као и разноврсне  
активности на отвореном.Постојање терена за мале спортове пружа могућност за 
организовање разноврсних такмичарских игара. 
   Сусек, Баноштор, Луг, Раковац, Черевић и Беочин Село, као мала места, осим 
природних лепота, немају пуно да понуде предшколском детету. Већином поседују 
мале амбуланте, поште, месне канцеларије и неколико скромних продавница. 
Становништво је у најширем смислу, окренуто Беочину и  Новом Саду, као средини, 
која пружа задовољење потреба за културним, едукативним, забавним, рекреативним 
и др. садржајима, но због све лошијег материјално-економског положаја родитеља 
само мали број родитеља је у могућности да оствари овакве потребе. Имајући у виду 
социо-економски миље у којима деца живе и да се половина деце наше установе 
налазе у руралним подручјима наше општине, неопходно је истаћи значај постојања 
вртића у овим местима, који управо доприносе социјализацији деце и задовољењу 
разноврсних дечјих потреба. У овим местима   присутна је  добра сарадња ПУ са МЗ, 
Удружењима жена, Удружењима винара и виноградара која се огледа у разноврсним 
заједничким  активностима у обележавању значајних датума,прославама, акцијама –
тако да се деца вртића у Черевићу придружују манифестацији „ Черевић у мају“, деца 
у Баноштору манифестацијама „ Дани Дунава“ и „ Баношторски дани грожђа“, деца у 
Сусеку „Осмомартовском базару“. 
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 Полазећи од значаја и утицаја средине у којој дете живи, на дететов развој – 
дете учи оно што живи- искористили смо иницијативу ЛС, МЗ и мештана Баноштора 
о развоју етно туризма у том месту, а узимајући у обзир све природне ресурсе које 
поседује Баноштор, а то су – падине Фрушке горе, река Дунав, виногради, воћњаци, 
њиве, ливаде, шуме; становништво које се бави воћарством, виноградарством, 
винарством, поседује сеоска домаћинства са стоком и пољопривредном 
механизацијом, постојање старих заната;  удружења жена која се баве неговањем 
традиције - прављењем традиционалних јела, ручних радова, израдом сувенира; 
постојање еколошких обележја овог места-квалитетна вода, чист ваздух, постојање 
организације „Арка“ које се бави збрињавањем медведа који су озлеђени или 
злостављани – дошли смо на идеју да у нашем вртићу у Баноштору оформимо еко – 
етно центар  који ће користитити све ово, бити подршка локалним напорима 
становништва, а који ће моћи да користе сва деца наше установе, а идеја нам је да 
буде доступно и предшколској деци из региона, а нарочито из градских средина. 

 
 
 

9. РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

 М  И  С  И  Ј  АМ  И  С  И  Ј  А   
 
МИ СМО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА УСТАНОВА У КОЈОЈ СТВАРАМО УСЛОВЕ 
ЗА ПРАВИЛАН РАЗВОЈ И ФОРМИРАЊЕ ДЕЧЈЕ ЛИЧНОСТИ, НЕГУЈЕМО ВРТИЋ 
ПО МЕРИ ДЕТЕТА У ДВОЈЕЗИЧНОЈ СРЕДИНИ И ПРУЖАМО ПОМОЋ 
ПОРОДИЦИ У ОСТВАРИВАЊУ ОДГОВОРНЕ УЛОГЕ РОДИТЕЉСТВА. 

В  И  З  И  Ј  АВ  И  З  И  Ј  А   
 
КАО ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 
НАСТОЈАЋЕМО ДА ПОСТАНЕМО ОТВОРЕНА, САВРЕМЕНА И ЕФИКАСНА  
УСТАНОВА КОЈА НЕГУЈЕ ОДНОСЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И 
ПОРОДИЦОМ, КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У 
УСТАНОВИ, УЗ УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ ПОТРЕБА - КАКО ДЕЦЕ, 
ТАКО И ЗАПОСЛЕНИХ. 

М О Т О 
У ВРТИЋУ СВАКО ДЕТЕ 
СРЕЋНО МОРА БИТИ, 

А МИ ЋЕМО, СВИ ЗАЈЕДНО, 
ТО ОСТВАРИТИ. 

 
 
 

Развојни план је установа донела за период 2016.-2020. године, а на основу 
извештаја претходног РП и процеса самовредновања, као и резултата добијених 
радионицама са запосленима , родитељима и члановима СР и УО. Исти  се односи на 
следеће области : 1. Дечји развој и напредовање; 2.Етос; 3.Организација и руковођење 
; 4. Ресурси. 
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Анекс је урађен у јуну 2017. 
Екстерно вредновање, извршено у нашој установи априла 2016.године, 

утврдило је висок степен развијености квалитета у овим областима, уз корекције и 
надградњу, којој ћемо се приоритетно посветити, кроз реализацију задатака Развојног 
плана. 

 
10. ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА 

 
А)  ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ ДО ТРИ ГОДИНЕ      
 Програм је заснован на основу Правилника о општим основама предшколског  

програма, који је донео Национални просветни савет новембра 2006. године., где се 
истиче да се „васпитање и нега деце врши стварањем повољне васпитне средине у 
којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју 
околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима „. 
 

Неке од основних улога медицинске сестре - васпитача, у зависности од 
узраста деце, су:  
• обезбедити пријатан физички амбијент и створити пријатну социо-емоционалну 
климу у групи,  
• успоставити позитиван однос са дететом, (нежним физичким контактом, пријатним 
изразом лица, благим гласом…), током активности везаних за негу детета,  
• све активности неге пратити говором, али и свим средствима невербалног 
изражавања,  
• код давања забрана бити доследан и смирен, а детету понудити дозвољену 
активност,  
• развијати и неговати код детета толеранцију-способност одлагања потреба (на краће 
време),  
• омогућити детету да испољи своја емоционална стања,  
• охрабривати и подстицати дете,  
• поштовати индивидуалност детета,  
• суделовати у активности групе као партнер или заинтересовани посматрач, 
• омогућавати детету оне покрете и физичке активности, за које је зрело, подржавати 
радост и задовољство, које деца имају због сопствених физичких активности,  
• омогућавати детету да кроз разноврсне активности упознаје,  
опажа квалитете бића, предмета, појава из свог окружења,  
• у природним и циљаним ситуацијама уводити дете у свет чулних дражи 
(разликовање различитих укуса, мириса, додира, звучних и  
визуелних дражи),  
• пратити појаву дечјег спонтаног стваралаштва и подстицати га,  
• развијати сазнање детета да и оно може да се изражава певањем, играњем, 
“свирањем”, цртањем, сликањем, 
• подстицати вербалну и невербалну комуникацију дете-одрасли, дете-дете,  
• подстицати дечје спонтано изражавање говором, подстицати активан говор,  
• проширивати и богатити дечји речник (причање кратких прича, певање песмица, 
рецитовање стихова, бројалице…),  
• подстицати развој разумевања речи,  
• подстицати комуникативне функције говора,  
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• богатити представе детета о предметима, особинама животиња, појединим 
ситуацијама и емоцијама-путем драматизације  
  Важан фактор у раду са децом је осмишљавање повољне васпитно- 
образовне средине у којој деца бораве. Треба створити средину која пружа 
могућност да дете према “свом индивидуалном програму” и жељи истражује, 
испробава, моделује, која покреће на активност, а у основи је безбедна, подстицајна и 
емоционално позитивна. 
 Јаслене групе треба да су, у складу са узрастом и бројем деце у групи, веома 
добро опремљене потребним играчкама, дидактичким материјалом, параванима, 
скривалицама, кутићима. У јасленим групама , потребне су звучне играчке, звучне 
коцке, звечке, играчке на точковима за вучење и гурање, разна возила различитих 
величина, лутке, животиње од различитих материјала, лопте, различити елементи за 
грађење, слагалице, прибор за кување, опрема за трговину, фризера, лекара, 
уметаљке, слике у паровима, сликовнице, хартија, бојице… и све је то на дохват руке 
деци, што пружа могућност да деца спонтано бирају оно што их интересује, да сами 
откривају, комбинују, истражују. Разне врсте паравана и скривалица, креативно 
осмишљене и функционално уклопљене у простор, посебно стимулативно делују на 
дечји развој и игру уопште. Ткође, деци овог узраста је потребна и разноврсна 
амбалажа, која је у игри веома омиљена и пружа велике могућности детету да 
испробава, открива, креира... Сестре-васпитачи осмишљавају разне “висилице” које 
привлаче дечје интересовање и иницирају покрет и истраживање.  Поред богато 
осмишљене физичке средине, веома је важно у групи створити позитивну социјално-
емоционалну климу, која се одвија у интеракцији сестра-дете и дете-дете. Позитивна 
поткрепљења која окружују дете, пружају му драгоцену емоционалну сигурност, 
неопходну за даљи развој. 
 
 
 У складу са специфичностима узраста Програм садржи: 

1. превентивну здравствену заштиту 
2. негу и васпитне активности 
3. посебне васпитне активности уз делове о оплемењивању васпитног простора, 
активности на отвореном простору и планирању учешћа родитеља у појединим 
активностима. 
 У нашој Установи, рад са децом јасленог узраста обављаће се у две васпитнеј 

групе, у којима ће радити медисинске сестре – васпитачи. 
 У периоду раног развоја ( прве три године живота ), испољава се дејство 
наслеђа и дејство особених физичких, социјалних и културних услова,  у којима дете 
почиње живот. То је период осетљивости, пријемчивости, али и период рањивости. 
Рани развој је биолошки буран ( усправан ход, перцептивне способности, основна 
људска осећања, способност говора, способност интеракције са одраслима, особена 
људска интелигенција ), у њему дете стиче прва искуства, која остављају неизбрисив 
траг на његовој индивидуалности. Психички развој деце раног узраста, одређен је 
сложеним и променљивим преплитањем биолошких и социјалних чинилаца. У овом 
периоду постоји тесна повезаност између психичког и физичког развоја, начин на 
који деци задовољавамо физичке потребе директно ће утицати на развој психичке 
структуре. Отуда се намеће и неопходно је јединство неге и васпитног рада. 
Активности ће бити фокусиране на остваривање повољне васпитне средине и климе, 
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подржавање и оплемењивање спонтаног израза детета као и поштовање његове 
индивидуалне особености. Чување и унапређивање здравља у јаслицама је један од 
основних задатака, уједно и предуслов укупног успеха у раду. У овом периоду деца 
су изузетно осетљива на инфекције, јер још немају развијен свој имунолошки 
одбрамбени систем, а у колективу су више изложена инфекцијама па је одговорност 
радника у јаслицама већа.  

 Такође, дете је активан чинилац сопственог развоја и у сваком тренутку има 
сопствене унутрашње моћне покретаче ( мотивацију ) за развијање одређених 
активности. Рад се заснива на снимању развојног нивоа групе и има за циљ: уочавање 
достигнутог степена психофизичког развоја васпитне групе, конкретизацију задатака 
и осмишљавање плана за наредни месец. Планирање ће се вршити у сарадњи са 
педагогом, а месечни план ће садржати основне смернице, на којима настају 
програмске активности у интеракцији деце, одраслих и средине у којој бораве.  
Дидактичка опрема и играчке одговарају узрасту и васпитној намени, лако се 
дезинфикују и тако су обликоване да деца се не могу повређивати.  

Свакако да је један од важних задатака јаслица  да помогне деци, која први пут 
долазе у њих, да превазиђу све тешкоће, које проузрокује излазак из породичне 
средине, да успоставе одговарајући емотивни однос са васпитачем и медицинском 
сестром и укључе се у групу вршњака. Први кораци у раду са децом, која први пут 
долазе у јаслице, морају бити промишљени и сигурни. Стога ћемо у јуну одржати 
родитељски састанак, на коме ће родитељи бити упознати са процесом, начином и 
током адаптације као и манифестацијама неприлагођеног понашања деце у почетку. 
Да би се манифестације неприлагођеног понашања свеле на лакше облике и како би 
се помогло деци да превазиђу страх и несигурност од непознатог, у септембру месецу 
вршиће се адаптација деце. Она се састоји у заједничком , двочасовном боравку 
родитеља и деце у вртићу, у трајању од пет дана. Родитељи на тај начин подједнако 
брину, како о свом тако и о другом детету, укључују се у игре и активности заједно са 
децом, а такође учествују у процесу неге и храњења деце. Родитељима се пружа 
прилика да упознају узрасне карактеристике деце, ритам дневних активности, да 
остваре сарадњу са васпитачем и медицинском сестром и да дају неопходне податке 
за детаљну и тачну биолошку и социјалну анамнезу која има и прогностичку 
вредност.  

 Све наведено ће нам помоћи у планирању на овом узрасту. Активности ће 
превасходно бити усмерене на развој моторичких, говорних, интелектуалних и 
социоемоционалних функција. Игра је активност, посебно значајна за рани развој 
детета, носи сопствену мотивацију, активира све психичке потенцијале, а посебан је 
облик учења, којим дете тежи да разуме и овлада оним што за њега има лични смисао 
и значење. Стога је она незаменљива активност и проткана је у свим другим 
активностима.  

Документовање и самовредновање су неодвојиви процеси у раду са децом. 
Медицинска сестра – васпитач, води Књигу рада и креира дечји портфолио, у коме 
су садржани сви елементи континуираног праћења дечјег развоја и напредовања, а у 
складу са стандардима, врши самовредновање сопственог рада, што директно 
условљава преиспитивање сопствене праксе и утиче на даљењ планирање и 
реализацију васпитно-образовног рада. 
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Б) ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД 
ТРИ ГОДИНЕ, ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ 

 
Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 – 5,5 година, изводи се на 

основу Правилника о општим основама програма, које је прописано од стране 
Националног просветног савета ( “Просветни гласник” , 15.11 2006.г.) ,Правилника о 
ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову 
примену и вредновање, Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 
подршци детету и ученику и Стандарда квалитета рада образовно-васпитних 
установа. 

  
Програм Б модела за децу узраста од 3-5,5 година 
 
 
 Рад са децом узраста од три до пет година, одвија се по Основама програма 
предшколског васпитања о образовања деце. 

Основе програма , заснивају се на хуманистичком схватању развоја детета, 
које наглашава унутрашње снаге детета, на које се ослања приликом деловања на 
његов развој и средину , која подстиче испољавање тих снага. 

Установа: 
• Обезбеђује сигурну средину, у којој се дете осећа прихваћено и вољено 
и у којој оно оптимално расте и развија се; 

• Обезбеђује средину, која детету пружа богату и разноврсну размену и 
комуникацију са вршњацима; 

• Даје подршку породици у васпшитању деце; 
• Компензује социјално депривирајуће услове , у којима нека деца 
одрастају; 

• Укључује децу ометену у развоју у редовне васпитне групе; 
• Додатно стимулише развој обдарене деце; 
• Доприноси сазревању деце за школско учење. 

Планирање рада, са децом узраста од 3-5,5 година, вршиће се према 
законитостима психо-физичког развоја деце овог узраста, уз примену знања из 
развојне психологије. У примарне циљеве рада са децом на овом узрасту убрајамо: 
подстицање радозналости, подржавање стваралаштва, неговање самосталности као  и 
самоодговорности. Један од свакако важних задатака јесте научити предшколско дете 
да раздвоји туђу позицију од своје, да се децентрира у мишљењу. После треће године, 
важан задатак је управо научити и помоћи детету да разликује унутрашње психичке 
појаве од спољашњих.  
 Дакле, у основне циљеве неизоставно убрајамо: опажање и разумевање 
емоционалних стања других (понашања, психичка стања, особине личности, мисли, 
намере, мотиви); уочавање и решавање социјалних проблема и конфликата 
(децентрација, конструктивни приступ, емпатичко примање); разумевање социјалних 
појава(социјално прилагођавање, укључивање у различите социјалне односе, 
природне и задате ситуације); схватање односа међу људима( норме и правила, 
социјалне улоге); самосазнање( мисли, намере, мотиви, особине личности, осећања, 
знање о сопственим могућностима и ограничењима). 
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 За децу са сметњама у развоју, радиће се према ИОП, које ће саачинити Тим у 
саставу : стручни сарадник-педагог, васпитач и родитељ детета.За планирање и 
реализацију оваквог начина рада, и даље је потребно континуирано стручно 
усавршавање васпитно-образовног кадра. 
 За свако дете и групу у целини, васпитачи ће израђивати портфолио, са свим 
елементима, које исти треба да садржи, што ће пружити квалитетније 
самовредновање комплетног рада са децом. Самовредновање ће бити у усклађено са 
стандардима квалитета, а тиме бити директно и у функцији Развојног плана установе. 
У процесу самовредновања , неизоставно ће учествовати родитељи, чланови УО, 
Школска управа и екстерни евалуатори. 
 Поред рада на званичном програму, Установа ће са децом радити и по 
програмима: Развоја самопоштовања путем кооперативне комуникације, Ненасилне 
комуникације, Здравог одрастања, Развоја говора, Креативних радионица, Дете и 
драмско стваралаштво, Сметње у учењу, Инклузија у раду са децом, Интеракција за 
дете, Моћ маште и моћ покрета, Игром до плеса... 
 
 

 Припремни предшколски програм 
 

Исти је израђен на основу Правилника о општим основама предшколског 
програма, који је донео Национални просветни савет, новембра 2006. године, 
Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 
план, његову примену и вредновање, Правилника о додатној образовној, здравственој 
и социјалној подршци детету и ученику, Стандарда квалитета рада образовно-
васпитних установа, Стандарда услова за остваривање посебних програма у области 
предшколског васпитања и образовања, Правилника о ближим условима за 
остваривање припремног предшколског програма и Правилника о школском 
календару. 
 
 
ФУНКЦИЈА 

Припремни предшколски програм треба да обезбеди услове за квалитетно 
извођење васпитно-образовног рада и укупан психофизички развој детета, који би се 
ослањали на потенцијале детета  , као активног учесника у свом развоју и у тесној су 
повезаности са тежњом да се оствари континуитет у васпитању и образовању деце, 
повезивањем предшколског и школског васпитања и образовања. То подразумева 
олакшани прелаз детета у ново окружење, при чему се програм схвата као допуна 
породичном васпитању и образовању. 

 
ЦИЉ 

Припрема деце за полазак у школу је схваћена као свеобухватан процес, који 
омогућава контакте деце са свим подстицајима, који би му омогућили активно 
испитивање околине и упознавање себе и света око себе. С тим у вези, програм 
доприноси подстицању зрелости или готовости за све  што их очекује у основној 
школи. 
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ЗРЕЛОСТ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 
Припремни предшколски програм, треба да обезбеди такав психофизички 

развој, који би детету омогућио активно и безболно прилагођавање новим условима, 
који га очекују у школи. Истовремено, треба да обезбеди и специјалну готовост, која 
подразумева усвајање почетних знања, која ће се у школи даље надограђивати, 
посебно из области математике и матерњег језика. Но, осим усвајања одређеног 
квантума знања, важно је оспособити дете за квалитетно посматрање опаженог, 
анализирање, поређење, уопштавање и закључивање; ојачати физичко и ментално 
здравље детета, како би лакше поднело појачане напоре, који га очекују ( уклапање у 
нове услове, самосвест , самооцењивање и самоконтролу, развијање воље, односа 
према раду, обавезама, према другима…)   
 Ужу улогу  у овом програму , има специјална припрема деце за школу, која 
обухвата садржаје и активности, којима се олакшава лакше усвајање наставног 
градива у школи. Исте се односе на активности за развој говора, припрему за почетно 
читање и писање, ликовног, физичког и музичког васпитања и образовања, 
упознавање и разумевање законитости у природној и друштвеној средини, рад на 
развоју математичких појмова. 
 
ЗАДАЦИ ВЕСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
- подстицање осамостаљивања; 
- подршка физичком развоју; 
- јачање социјално-емоционалне компетенције ;  
- подршка социјалном развоју;  
- неговање радозналости; 
- поштовање индивидуалности; 
- подстицање креативности. 
 
Модели припремног предшколског програма и њихова заступљеност у нашој 
установи 
 

Припремни предшколски програм, састоји се од два модела : А и Б, који имају  
заједничку основу, али различите путеве остваривања циљева и задатака. У нашој 
установи, једна припремна група целодневног боравка, ради по моделу А, а 4 
целодневне и 4 полудневне, по моделу Б.  

 Програм траје девет месеци у току школске године, тачније, од 1. септембра  
2016. до краја школске године, који ће накнадно бити објављен. 
 

Централне идеје , заједничке за оба програма су : 
 
– индивидуализација рада с децом 
     Индивидуализација није само “одговор” на оно што децу занима, већ и 
темељно промишљање васпитача о сваком детету и откривање онога што би код  
детета од способности требало ојачати. 
  − свако дете има место за своје личне ствари и радове. Од свих радова васпитач 
прави збирку (портфолио/досије) коју повремено разгледа с децом и родитељима, те 
заједно одређују шта је то што би детету највише требало у наступајућем периоду и 
шта само дете жели да својим боравком у установи оствари; 
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  − на нивоу групе може се видети велики број заједничких радова на одређену тему; 
  − групе се разликују међусобно и свака група има свој особени план, другачије 
уређену собу и аутентичан карактер активности; 
  − у плановима се тачно види шта је био избор деце, а шта избор васпитача и 
родитеља; 
  − у дневним плановима често се планира садржај који је специфично намењен 
одређеном детету или групи деце; 
  − неки од оваквих програма подразумевају и прављење индивидуалног плана учења, 
индивидуалног распореда активности, будући да сваком детету треба нешто друго; 
  − ради постизања разноврсности и алтернативности, планови обично 
имају велики број садржаја; 
  − бар у једном делу дана деца и васпитач заједно се договарају шта ће сутрадан 
радити и заједнички прате процес напретка; 
   − генерално постоје услови за самостално задовољавање физичких и физиолошких 
потреба деце 
 
– унутрашња мотивација као основ учења на раним узрастима   
  Да би само дете имало реалан осећај успешности и осетило унутрашњу 
мотивацију на делу, потребно је: што више давати детету да бира активности и 
поступке; дозволити му да самостално обавља задатке и комплетира замисли за своје 
подухвате; давати му превасходно повратне информације о његовом раду а не 
награде и похвале;обезбедити му место и време да презентује своје идеје, замисли и 
продукте;омогућити му самопроцену својих продуката; организовати полемике и 
прилике за аргументацију, охрабривати дете да прича о сопственим успесима, 
подсећати га на претходне радове и договоре о будућим акцијама и сл. 
 
– васпитач у креирању и развијању програма 
    Васпитач је креатор, истраживач, практичар и критичар сопствене праксе,мора 
добро да познаје могућности програма, сопствене могућности и само дете, те 
целокупан контекст одрастања. Улога васпитача је да ствара услове за 
квалитетан живот, учење и развој деце, тако што ће: 
1. организовати физичку средину (простор, средства, материјале); 
2. организовати социјалну средину (начин груписања деце, временску 
организацију живота у установи и ван ње; стварати општу социјалну 
климу); 
3. интензивно посматрати децу да би се њихове потребе и интересовања 
уградила у план и проценила сопствена ефективност рада; 
4. пружати подршку, помоћ и информације; 
5. договарати се и учествовати у заједничким активностима; 
6. моделовати понашање, поступке, технике; 
7. предлагати активности, начине рада; 
8. пружати повратне информације. 
     Потребно је да васпитач омогућава деци у предшколској установи да се 
сусрећу са различитим типовима социјалних интеракција: индивидуалним приступом, 
радом у  малим групама, фронталним радом, игром у сталним и повременим 
просторима, боравком у формалним и неформалним групама,дружењем са децом 
истог и мешовитог узраста и људима различитог статуса,занимања и опхођења. 
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    Васпитач ствара услове који индиректно воде децу да сама доносе закључке, 
да их пореде и сукобљавају са закључцима и мишљењем других и дан их практично 
проверавају. Тек када је сигуран да деца поседују сопствено мишљење и доживљај 
одређене проблематике, нуди деци и сопствено мишљење, односно искуство других 
људи. Васпитач своје предлоге, треба да даје онда, када сама деца питају за њих и 
када процени да деца више немају сопствених идеја, те када жели да дечије искуство 
прошири за још неку могућност. Он пажљиво бира дирекције и упутства, а самој деци 
препушта чар  открића. Деца уче откривајући односе међу појавама, објектима, 
људима... 
 
– интензивна сарадња са окружењем 
   Кроз сарадњу са локалном заједницом, што се наводи на страни 43. 
 

Сарадња са родитељима је на више различитих начина: 
- I Облици обостраног информисања (разговори; »отворена врата«; панои за 
обавештавање родитеља; писма и поруке, индивидуални разговори, новине и 
брошуре за родитеље, кућне посете, извештаји, кутије за сугестије, књига 
утисака,телефонски позиви...). 

- II Заједничко стицање знања у васпитању деце (»радионице«, родитељски 
састанци; панел дискусије; предавања;саветовалиште за родитеље;радне групе;). 

- III Заједничко живљење (учешће родитеља у раду предшколске установе и игри 
деце; волонтирање, учешће у приредбама и прославама, излетима, заједничка 
соба за родитеље и васпитаче; заједничко планирање, прављење играчака, 
заједничке акције; учешће у организацији живота, заједничка дружења деце и 
родитеља...). 

-  Улога васпитача  је учесничко посматрање и праћење деце (посматрање и 
праћење деце истовремено са учешћем), како у спонтаним ситуацијама, тако и у 
планираним образовним епизодама. Тек на основу увида у то шта дете може и 
зна, како учи и приступа различитим конкретним ситуацијама и проблемима, он 
може да изгради претпоставке о дечјим потребама, развојном нивоу, 
интересовањима и да то онда користи као полазиште за планирање даљих 
активности и учења. . Саставни део праћења деце је бележење, које служи као 
подсетник,основа за даље поређење и планирање као и размену с породицом. 
Следећа улога васпитача је да процењује напредовање деце и да вреднује 
сопствени рад. Путем посматрања и евалуације васпитач, ствара услове за учење 
деце. Простор у коме деца бораве поседује разновсне могућности и материјале, 
што је услов за стварање подстицајне средине за учење и обезбеђује рад са свом 
децом,групом деце, у пару али и ндивидуално.  

-   Садржај и ритам живота у установи, начин коришћења простора и материјала, 
правила понашања, однос према игри и учењу треба да буду смисаони, 
реалистични и доследни,  како за децу, тако и за одрасле који у њој бораве. 

-  Улоге васпитача су бројне, а неке од важнијих су: улога васпитача у мењању 
структуре институције; улога васпитача у игри; улога васпитача у очувању 
самопоштовања деце, улога васпитача у посматрању и праћењу деце; улога 
васпитача у планирању; улога васпитача у организацији средине за учење;улога 
васпитача као истраживача и његова улога у тимском раду. 
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Модел А Припремног предшколског програма 
 
 Централне идеје програма су: 
– отворени систем васпитања 
   Деца су, као и одрасли, способна не само да уче и развијају се, него имају и 
сопствену мотивацију да разумеју себе и свет који их окружује и способна су да 
изграђују сазнања вођена сопственим смислом те имају могућности и право да доносе 
значајне одлуке о сопственом образовном искуству. Дечје потребе и интересовања, 
њихове могућности на основу и помоћу којих ступају у размене са својом социјалном 
и физичком средином чине полазишта образовног поступка. 
    Учење се дакле схвата као активна конструкција, а не усвајање знања, 
конструкција до које дете долази на основу сопствених акција/интеракција са својом 
физичком и социјалном средином. Образовање се стога, никако не може свести на 
преношење готових вербалних знања, већ је то један дуготрајан и комплексан процес 
стварања услова и подстицаја за учење деце. Планирање васпитно-образовног 
процеса полази од стварне деце и конкретних ситуација. 
– интерактиван начин развијања програма 
    Програм настаје у интеракцији васпитача са децом и реалним животним 
ситуацијама у којима се деца и родитељи налазе. Васпитачи  врше избор услова и 
подстицаја (садржаја) који ће обезбедити оптималан психо-физички развој деце. 
– учење као конструкција знања 
  Учење има сопствену, унутрашњу мотивацију, оно је вођено и покренуто личним 
смислом, потребама и интересовањима; учење је емоционални и лични процес, и 
социјални процес – дешава се у току интеракције са другима и интеракције са 
материјалима. Васпитач по овој концепцији је посредник,организатор, мотиватор, 
онај који обезбеђујеунутрашње и спољашње процесе којима се подстиче учење. 
– самосталност и аутономија детета као централна вредност 
    Дати допринос целовитом развоју детета предшколског узраста, тако што ће 
му пружити услове и подстицаје да развија своје способности и својства личности, 
проширује искуства и изграђује сазнањао себи, другим људима и свету. 
     
          Развијање Припремног предшколског програма има за полазиште савремену  
концепцију васпитања и образовања, као динамичког, флексибилног, интерактивног и 
отвореног процеса (у односу на дете, васпитача , установу), чија је основна функција 
да доприноси еманципацију детета и његовог развоја.  
Припремни предшколски програм представља орјентацију за развијање и грађење 
аутентичног програма на нивоу сваке васпитне групе, које се темеље на следећим 
схватањима: схватање о детету, о васпитачу и о игри и учењу. Васпитно образовни 
процес јесте укупан контекст живљења деце и одраслих и сагледава се кроз циклус: 
посматрање, планирање, реализација, праћење и процена (евалуација).  

     Садржаји и активности А модела Припремног предшколског програма 
смештени су у аспекте развоја и разрађени на следећи начин: 
      1. Кроз социо-емоционални развој се укључује: 
- самосазнавање (изглед, грађа сопственог тела, личне, породичне, узрасне, полне, 
здравствене, социјалне, културне, расне особености); 

- опажање и разумевање других ; 
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- схватање односа међу људима(сарадња, супарништво, пријатељство, облици 
удруживања, уважавање и поштовање различитости); 

- прихватање себе као члана групе (опажање и прихватање себе и других као 
чланова своје породице, вршњачке групе, опажање и препознавање улога, правила 
функционисања, подела одговорности и променљивости групне хијерархије); 

- разумевање социјалних појава(социјално и емоционално прилагођавање 
социјалним ситуацијама, опажање и прихватање култура, традиције, обичаја, 
вредности); 

- уочавање и решавање проблема у социјалном контексту  (опажање потреба, 
осећања, мисли, понашања као могућих извора конфликата, изграђивање 
толеранције и правичности у односима са другима); 
 
1.  Кроз сензомоторни развој: 
а)  физички развој (упознавање сопственог тела, развој латерализације, 

свестрани развој моторике, развијање свих мишићних група, развој психофизичких 
способности, развој равнотеже, овладавање основним локомоторним и 
манипулационим покретима и усавршавање фине моторике, јачање дисајне 
мускулатуре) 

б)    развој опажања (унапређивање функција чулних органа) 
в) јачање здравља и одржавање хигијене(развој здравствене културе, 

елементарна сазнања о функционисању органа, најелементарнија сазнања о 
болестима, познавање професија које се старају о људима, развијање навика на 
правилан сан, одмор, умерену исхрану, учење о правилном положају тела приликом 
седења) 

 
     3.   Кроз сазнајни развој се укључује: 
      а) Знање и разумевање света (разликовање живог од неживог, човек као 
припадник друштва, биљни свет, животињски свет, природне појаве, заштита и 
очување природне средине, саобраћај) 
      б) Говор и комуникација(развој комуникативних способности: култура 
практичног комуницирања, култура усменог изражавања, слушање, развијање 
интересовања и увођење детета у свет писане речи: развијањем свести о појму писане 
речи и делова речи, размишљањем о речима, упознавање и тумачење разноврсних 
текстова, увођење елемената графичке припреме, неговање говорних стваралачких 
способности, медијска писменост,) 
     в) Развијање почетних математичких појмова(опажање и схватање простора и 
просторних односа, логичке операције на конкретним предметима и појавама, 
формирање појма скупа, изграђивање појма броја, развијање почетних сазнања о 
геометријским облицима у простору и у равни, мере и мерење, временски односи) 
 
     
 4.   Кроз изражајни и естетски развој 

а) ликовни израз детета (активности цртања, сликања, вајања, елемената 
графике, елементи естетског доживљаја) 

б)  музичко васпитање(слушање музике, певање, свирање, плесне активности) 
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в) драмски израз детета (једноставне форме игара и вежби са драмским 
елементима,откривање првих знакова драмског израза, слободно или вођено играње 
неке ситуације) 
 
              Простор је организован тако да има следеће центре интересовања: 
језички центар, математички центар, ликовни центар, истраживачки центар, 
саобраћајни центар, физичко-музичко-ритмички центар, кроз које се остварују 
сви аспекти развоја разноврсним играма и активностима, које су међусобно повезане 
и интегрисане, уз тимско праћење, документовање,планирање и вредновање .  
 
                 Када сместимо аспекте развоја у центре интересовања,то изгледа овако: 

- Језички центар( говорне активности-развој комуникативних способности: 
култура практичног комуницирања, култура усменог изражавања, 
слушање,  
развијање интересовања и увођење детета у свет писане речи: развијањем 
свести о појму писане речи и делова речи,размишљањем о речима, 
упознавање и тумачење разноврсних текстова,упознавање са књигом, 
увођење елемената графичке припреме, драмске-једноставне форме игара и 
вежби са драмским елементима откривање првих знакова драмског израза, 
игре улога) 

- Математички центар(опажање и схватање простора и просторних односа, 
логичке операције на конкретним предметима и појавама, формирање 
појма скупа, изграђивање појма броја и бројног низа од 1-10, развијање 
почетних сазнања о геометријским облицима у простору и у равни,мере и 
мерења,временски односи) 

- Ликовни центар (ликовни израз детета активности цртања, сликања, 
вајања, елемената графике,елемената примењене уметности,елементи 
естетског доживљаја) 

- Истраживачки центар (разликовање живог од неживог, човек као 
припадник друштва: самосазнавање:изглед, грађа сопственог тела, личне, 
породичне, узрасне, полне, здравствене, социјалне, културне, расне 
особености, опажање и разумевање других, схватање односа међу људима 
(сарадња, супарништво, пријатељство, облици удруживања, поштовање и 
уважавање различитости),прихватање себе као члана групе (опажање и 
прихватање себе и других као чланова своје породице, вршњачке групе, 
опажање и препознавање улога, правила функционисања, подела 
одговорности и променљивости групне хијерархије),разумевање 
социјалних појава(социјално и емоционално прилагођавање социјалним 
ситуацијама, опажање и прихватање култура, традиције, обичаја, 
вредности),уочавање и решавање проблема у социјалном контексту  
(опажање потреба, осећања, мисли, понашања као могућих извора 
конфликата, изграђивање толеранције и правичности у односима са 
другима);биљни свет, животињски свет, природне појаве, заштита и 
очување природне средине,  истраживачке активности,) 

- Саобраћајни центар (превозна средства, основна правила у саобраћају, 
учесници у саобраћају) 
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- Физичко-музичко-ритмички центар (физички развој:упознавање 
сопственог тела, развој латерализације, свестрани развој моторике, 
развијање свих мишићних група, развој психофизичких способности, 
развој равнотеже, овладавање основним локомоторним и манипулационим 
покретима и усавршавање фине моторике, јачање дисајне мускулатуре, 
развој опажања, јачање здравља и одржавање хигијене;слушање музике, 
певање, свирање и плесне активности),  који омогућава окупљање целе 
групе.  
      Рад у центима интересовања одвија се свакодневно, сагледавајући 
развојне циљеве, структуру групе, интересовања и способности деце, уз 
осврт на претходни период, користећи разноврсне материјале који ће 
подстаћи дете да самостално долази до решења, остварује интеракцију са 
децом и одраслима, активно учи и проширује своја знања и искуства. 

 
 

Модел Б Припремног предшколског програма 
 

 Програм припреме деце за школу је јединствен систем који је саставни део 
Општих основа предшколског програма, али је самостално уобличен као посебан 
програм, с обзиром да је по Закону обавезно његово остваривање са шестогодишњом 
децом. Састоји се од активности и садржаја сврстаних у 7 области васпитно - 
образовног рада, као и методичких поступака којима се доприноси интелектуалној, 
социјалној, емоционалној и мотивационој готовости илизрелости детета за полазак у 
школу. 

 Умни развој детета, који подразумева његову интелигенцију и 
когницију,сагледава се преко функција мишљења, говора, памћења, маште и 
емоција.Резултат је физиолошког сазревања нервног система и процеса развијања 
одређених вештина и сазнања. 

 Интелектуална зрелост подразумева да дете има развијене сензорне процесе, 
формиран систем знања, где је битно на који начин су чињеницеорганизоване и 
систематизоване, развијену и стабилну жељу за сазнавањем инавику бављења умном 
активношћу, развијене сазнајне процесе где спада оријентација на задатак, 
усмереност пажње, самосталност у конкретизацији иостваривању замисли и циљева, 
способност да се продуктивно и сразмерно дуго бави умним радом - до 30 мин. и 
способност разумевања симбола, анализе речи, оријентације у простору, као и 
усвојеност елементарних математичких појмова и увежбаност руке за писање. 

 Социјална зрелост значи интензивну усмереност детета на социјалне односе 
међу људима и ширење социјалног искуства. То значи да дете постаје мотивисано да 
се бави друштвено значајном активношћу каква је школско учење. Ова тежња је 
одлучујућа за одређивање готовости за школу. Много више него савладаност техника 
читања, писања и рачунања. Социјална зрелост је спремност детета да, као сопствене 
потребе и тежње, прихвати суштинске промене у начину живота, које захтева полазак 
у школу. 

 Компоненте социјалне зрелости су: способност детета да комуницира и 
активно се укључи у заједничке активности са другом децом, сналажење у колективу 
вршњака, интересовање за социјалне норме понашања и спремност на сарадњу, 
емпатију и разумевање, појава самоконтроле и вољног управљања својим 



ПУ	"ЉУБА	СТАНКОВИЋ"	Беочин:		
ПРЕДШКОЛСКИ	ПРОГРАМ		

 

 29 

понашањем, тежња за преузимањем друштвених образаца и улога, израженост 
моралних и вољних квалитета као што су самосталност,иницијативност, истрајност и 
организованост. 

 Емоционална зрелост значи да дете има богат и разноврстан доживљај 
стварности, развијено интуитивно и метафоричко мишљење и унутрашњу мотивацију 
тј личну заинтересованост за оно чиме се бави, да предмет његовог интересовања 
покреће његове емоције исто колико и његово мишљење. Емоционална зрелост значи 
ослобађање од ситуационе везаности и постизање све веће условљености емоција 
друштвеним критеријумима. Јавља се свест о дужности и развијају сложеније емоције 
као што су радозналост, осећање правде,хармоније, другарства. Развија се способност 
одлагања задовољавања личних потреба и жеља и прихватање правила и дисциплине 
заједнице. 

 Мотивациона зрелост или готовост је изражена жеља детета да учи 
изаитересованост да се бави нечим што га приближава одраслима, што они цене.Дете 
жели да буде ђак, да иде у школу и да се бави оним чиме се баве његови вршњаци и 
старија деца. Када дете свој нови положај и улогу у друштву доживљава као 
унутрашњу потребу и потврду сопственог напредовања у развоју. 

 Оријентација на школу и учење је интериоризовани однос одраслих према 
детету,па треба да буде заснована на позитивном односу и реалним представама о 
школи и њеним захтевима. 

 Развијеност сазнајних интересовања је показатељ зрелости детета зашколу кад 
оно показује заинтересованост да учи и способност да самостално иуспешно делује, 
посебно када се ради о садржајима који су заступљени у школи. 

 Огледа се у радозналости, тежњи за откривањем и склоности ка постављању 
питања. Без сазнајне зрелости нема радости сазнавања нити ширењаинтересовања. 

 
 
Начин остваривања програма 
 Припремни предшколски програм се остварује кроз садржаје и 

активности,применом посебних поступака којима се доприноси постизању зрелости 
детета.Садржаји и активности су разврстане у седам области које су сличне 
појединимнаставним предметима у првом разреду основне школе. То су: 

• Развој говора коју чине целине: 
1. Неговање говорне културе, 
2. Богаћење дечјег речника и неговање граматички правилног 
говора, 
3. Вербално изражавање и комуникација, 
4. Монолошки говор и причање, 
5. Упознавање са дечјом књижевношћу и 
6. Говорне игре. 
• Припрема за почетно читање и писање коју чине целине: 
1. Почетно читање и 
2. Почетно писање. 
• Развој математичких појмова коју чине целине: 
1. Положаји у простору, 
2. Кретање кроз простор, 
3. Поређење и процењивање, 
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4. Области, линије, тачке, 
5. Облици, 
6. Образовање скупова, 
7. Бројање и скупови и 
8. Временско сазнање. 
• Упознавање природне и друштвене средине коју чине целине: 
1. Живи свет 
2. Свет животиња, 
3. Биљни свет, 
4. Човек као припадник живог света, 
5. Човек као друштвено биће, 
6. Рад људи, 
7. Заштита животне средине, 
8. Материјални свет, 
9. Саобраћајно васпитање. 
• Физичко васпитање коју чине целине: 
1. Физички развој, 
2. Развој опажања, 
3. Јачање здравља и одржавање хигијене. 
• Ликовно васпитање коју чине целине: 
1. Цртање, 
2. Сликање, 
3. Пластично обликовање и 
4. Естетско доживљавање и процењивање. 
• Музичко васпитање коју чине целине: 
1. Слушање музике, 
2. Певање, 
3. Свирање и 
4. Плесне активности. 
 Приликом планирања и програмирања васпитно образовног рада,програмске 

садржаје треба што више тематски повезивати и прожимати, због рационализације, 
потребе изграђивања целовитог схватања стварности у којој детеживи. Важно је 
повезивање дечјег личног искуства, стеченог ван вртића, са свим врстама сазнања 
које стиче у вртићу. Васпитно - образовни циљеви ППП по Моделу Б су веома високи 
и бројни,па их је и у оптималним условима тешко остварити у потпуности. То је тако 
постављено да васпитачи могу међу њима да бирају и разрађују оне који су у складу 
са могућностима . 

 И ове године у васпитно образовни рад биће имплементирани програми и 
пројекти , за које су се васпитачи стручно едуковали а то су : 

-,,Родитељ као партнер у ВОР,, 
-,,Менса НТЦ систем учења,, 
-,,Развој самопоштовања,, 
-,,Вртић и школа по мери детета,, 
-,,Растимо уз плес,, 
- ,,Инклузивно образовање ,, 
-,,Индивидуализација одговор на аутентичне потребе деце, 
- "Моћ маште, моћ покрета" 
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-“Moнтесори програм“... 
 И остали семинари које су запослени похађали тј усавршавали се, а исто тако и 

неки нови у складу са планом стручног усавршавања.... 
Исте служе да децу што боље припреме за учење у основној школи и градиво, 

које их тамо очекује, али су и даље у предшколској установи у корелацији једне са 
другима, како би се свет схватио целовитије. Тематско планирање је схваћено и као 
спирални вид ширења сазнања на претходним узрастима, који ће свакако бити 
повезани и са сазнањем , које децу очекује учењем градива у основној школи. 
Приликом планирања и програмирања васпитно-образовног рада, програмске 
садржаје треба што више тематски повезивати и прожимати, а при томе је важно 
повезивање дечјег личног искуства, стеченог ван вртића, са свим врстама сазнања, 
која стиче у вртићу. Васпитно-образпвни циљеви су тало постављени у ППП по овом 
моделу, да васпитачи могу , међу њима да бирају и разрађују оне, који су у складу са 
могућностима и индивидуалним карактеристикама деце, коју припремају за школу. 
 Вредновање и самовредновање васпитно-образовног рада 

Вредновање је процес критичке процене васпитно-образовног рада. Иста је 
континуирана, циљана, намерна и функционална и пре свега, служи васпитачу. 
Помаже му да прати тразвој и напредовање деце, планира рад, освешћује своје 
деловање, сагледава оствареност циљева, аргументовано информнише родитеље, 
прати развијање програма у целини. 

Самовредновање је професионални разговор са самим собом и обавља се у 
свим сегментима рада.  

У целини је процес усклађен са стандардима рада вртића и подлеже интерном 
и екстерном вредновању. 
Вођење документације и документовање 

 Овај процес је нешто одређенији у овом моделу остваривања ППП, али се 
битно не разликује у суштинском смислу, од модела А : васпитач води Књигу рада, а 
дечји развој и напредовање, прати на исти начин, као и у претходном моделу, уз 
стално самовредновање свог рада, које се огледа кроз процес васпитно-образовног 
рада, дечји развој и напредовање, подршку деци и породици, ресурсе, организацију 
рада итд. ( усклађено са стандардима квалитета рада вртића ). Документовање дечјег 
развоја и напредовања, такође подразумева дечји портфолио и све оно што он треба 
да садржи, преко опсервација и аудио и видео снимака, дечјих радова, фотографија, 
до чек листа, скала процена и сл. 

 
 У току школске године, планирају се и интензивнија сарадња са основном 

школом и  састанци са учитељима, како би се упознали са програмима обе установе и 
деци омогућили још лакши прелаз из предшколског у школско доба. 

 Програмски циљеви и задаци ће бити остваривани у тесној повезаности са 
средином , која нас окружује и у складу са могућностима, трудићемо се да посетимо и 
она удаљенија места, која би значајно могла да допринесу разноврсности, динамици, 
стимулативности васпитно-образовног рада и самим тим, дечјем развоју у целини. 
Свакодневни простори , тј. радне собе у којима деца бораве, су добро опремљени, те 
пружају могућности за квалитетно извођење дечјих активности.  
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1. ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ 
 
 

 Остваривање програма врши се на начин да обезбеди:  
1) схватање детета као особе и носиоца права са посебним интересовањима и 
искуствима, чија добробит зависи од односа са блиским особама и од настојања 
заједнице да обезбеди могућности за доступно и разнолико васпитање и образовање;  
2) усаглашеност са основама програма предшколског васпитања и образовања и 
допринос унапређивању квалитета предшколског васпитања и образовања;  
3) повећање доступности предшколског васпитања и образовања за сву децу, без 
дискриминације или сегрегације по било којем основу. .. 
4) партнерски однос са породицама, локалном самоуправом и широм друштвеном 
средином у складу са потребама предшколске деце и њихових родитеља, односно 
старатеља;  

5) неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења детета предшколског 
узраста;  

6) уважавање, јачање и подржавање васпитно-образовне улоге породице;  

7) уважавање различитости и посебности деце и њихових породица и поклањање 
посебне пажње развојним потенцијалима деце, као и културним и језичким 
специфичностима средине у којој дете расте;  

8) квалитетно укључивање деце предшколског узраста у даље образовање и 
друштвену средину кроз интеракције са децом различитих узраста и са различитим 
особама;  „ 

( Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, 
специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује 
предшколска установа "Сл. гласник РС", бр. 26/2013) 

 
Програм  усвајања језика друштвене средине за децу националних мањиња 
  
 У оквиру установе, већ 10 година, постоји програм усвајања српског језика, 
првенствено за ромску децу, а настао је из Локалног акцуионог плана, који је наша 
установа спроводила у организацији покрајине, а касније Хуманитарног центра Новог 
Сада. Како су резултати били веома видљиви, Општина Беочин је формирала радну 
групу (чији је члан и наш педагог Весна Радошевић) за спровођење локалног 
акционог плана за ромску популацију. На основу тога, до скоро,  двочасовни програм 
у петодневном трајању, заменили смо четворочасовним у тродневном ( од уторка до 
четвртка ). Промена је настала услед потребе родитеља за дужим дневним боравком 
деце. 

 Циљ програма је интегрисање ромске деце у инстуционализован рад, на 
узрастима, на којима раније нису полазили у вртић (из породичних разлога), учење 
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српског језика и интеграција са осталом децом у вртићу.; крајњи циљ је успешније 
прихватање Припремног предшколског програма и бољи успех у почетку школовања. 

 Резултати оваквог рада показују да деца далеко лакше прихватају захтеве 
ППП, родитељи су едукованији и спремнији на сарадњу, задовољнији и не постоје 
видљиве поделе између ове деце и деце осталих узраста и националности. 
 Програм предвиђа и константни интеграцију ове деце са другим групама, 
током излета, манифестација, позоришних представа, у току Дечје недеље, у игри на 
отвореном и сл. 

 Са децом овог узраста, ради се на начин, који не одступа од званичног 
програма, али се садржаји и активности спроводе у складу са временом боравка деце 
у вртићу и наравно њиховим искуством, навикама, способностима и могућностима. 
Програм је бесплатан за сву децу. 

Остали посебни и специјализовани програми 
Установа планира и рад са децом од 3-5,5 година, кроз следеће  програме: 

1. Играоницу 
2. Музичке радионице 
3. Еколошке радионице 
4. Припрему за писање 
5. Мали спортисти 

 
 

 
11.ПРИГОДНИ И ПОВРЕМЕНИ ПРОГРАМИ 

 
Програм одмора, рекреације и боравка деце у природи 
Циљеви одмора, рекреације,и боравка деце у природи су: 

1. подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у 
отклањању или кориговању негативних чинилаца развоја; 

2. стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 
коришћења слободног времена; 

3. стицање искуства у колективном животу и заједништву уз развијање 
толеранције међу људима; 

4. ублажавање последица вишемесечног боравка у затвореном простору, 
5. формирање позитивних ставова према природи и њеној заштити; 
6.  обогаћивање постојећих и стицање нових знања и искустава. 

 
 
Оваквим боравцима деце у природи, обезбеђује се: 

1. одговарајућа телесна активност, организовање спортских, такмичарских и 
рекреативних игара и усвајање хигијенских навика; 

2. провера стеченог знања и искуства у непосредном додиру са природом, 
упознавање и развијање живота у колективу, самостално старање о себи, 
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подстицање стваралачког понашања и даље развијање културе провођења 
слободног времена; 

3. развој и обогаћивање различитих психолошких и социјалних садржаја дечјих 
искустава и кориговање постојећих разлика у условима за развој деце 
 
  Установа планира одласке деце на екскурзије и излете. 

 У току свакодневног васпитно-образовног рада, а у циљу подизања квалитета 
истог и реализације постављених циљева и задатака, планирају се посете и шетње у 
околини. 
 

Програм стручне подршке породици   
 

 Садрже циљане активности за децу, ради додатног подстицања њиховог 
развоја у одређеним областима  Неки се годинама одвијају, а резултат су едукација, 
које су васпитачи и стручни сарадници , добили од акредитованих семинара, а неки 
су поникли у нашој установи, као резултат рада наших стручњака. Од првих су 
најприменљивији „Развој самопоштовања путем кооперативне комуникације“, 
„Ненасилна комуникација“, „Комуникативна  и стваралачка употреба говора“, 
„Чувари осмеха“, „Чувари природе“, „Здраво да сте“, „Вртић по мери детета-
инклузивни програм, модул 1 и 2“ , Инклузивно образовање и израда ИОП“, „Растимо 
уз плес“, „Родитељи као партнери у васпитно-образовном раду“ и "Моћ маште, моћ 
покрета". 

 
„Деца и родитељи у адаптацији“ 

Циљеви : 
1. Олакшати свим учесницима овај период 
2. Очувати дечје ментално и физичко здравље 
3. Унапредити психофизички развој детета у свим аспектима 
4. Унапредити сарадњу породице и предшколске установе 
5. Успоставити партнерски однос између родитеља и медицинске сестре – 
васпитача 

6. Освестити родитељу значај његове улоге у процесу адаптације и анимирати га, 
да се активно укључи у живот и рад предшколске установе 

7. Допринети превенцији професионалног сагоревања медицинске сестре – 
васпитача 

8. Допринети осећају професионалне компетенције и задовољства у раду 
медицинске сестре-васпитача 

9. Унапредити методе рада у јаслицама, наглашавајући потребу и дајући модел за 
већу индивидуализацију рада 

10. Допринети праћењу и унапређивању развоја сваког детета у складу са његовим 
индивидуалним потребама, потенцијалима и темпом развоја. 

 При доласку у јаслице, деца и родитељи ће, неко време боравити заједно у 
групи, а за боравак у колективу се припремају сви: и деца и родитељи, и медицинска 
сестра-васпитач, стручни сарадник и сестра за ПЗЗ. Деца у почетку бораве у групи на 
краће време, Уз вишедневно присуство родитеља током првих дана, заједно имају 
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разноврсне активности, међусобно се упознају, упознају се са колективом, простором, 
опремом, играчкама... При томе се промене уводе поступно, уз уважавање 
индивидуализације.  
 Адаптација ће се, у јаслицама пратити кроз протокол, који садржи основне 
податке о детету, понашање у активностима током дана,основно расположење, које 
преовлађује, прихватање ритма дана (активности, оброци, спавање, задовољавање 
хигијенских потреба), навике и запажање мед. сестре васпитача. 
 Родитељи на крају адаптације добијају упитник и са њима се, по потреби 
обавља и индивидуалан разговор. Након тога се добија валиднија слика о протоку 
адаптације и на основу тога, планира даљи рад. 

 У току прве недеље боравка деце на узрастима од 3-6 година, родитељи такође 
имају могућности да бораве са својом децом, која су тек уписана, у трајању од два 
сата. Адаптација се спроводи и на овим узрастима и у току друге недеље у трајању од 
три сата. Укокико родитељи имају потребу да деца одмах бораве у вртићу у 
целодневним трајању, у потпуности им се излази у сусрет. 
Активности са децом и родитељима 

 
Живот и делање у мултинационалној заједници, предпоставља упознавање , 
разумевање и поштовање укупних различитости у истој. Из истог разлога, 
предвидели смо различите видове психосоцијалне подршке породицама, посебно у 
објектима у којима је мешовитост изражена и где има велики број ромске деце. 
Програми треба да помогну да се успостави социјална кохезија и дугорочно да 
најбоље резултате у оснаживању мањинских и маргинализованих група и побољшању 
услова живота. 

 
Циљ: 

 Већа социјална инклузија, оснажене породице и заједнице, у којима сви појединци 
живе у достојанству и задовољавају своје потребе; јачање социјалне свести и њихово 
активно укључивање у решавање проблема, са којима се суочавају, са посебним 
фокусом на стварање заједничког, стимулативног окружења за развој све деце 

 
Стратегија подршке: 
2.1 Ефикасна и делотворна помоћ и психо-социјална подршка породицама кроз 
саветодавни рад и јачање родитељских компетенција, услуге подр шке породици у 
старању о деци , помоћ у материјалном смислу (партиципације) и сл.  

2.2 Ефикасна и делотвор на психо-социјална подршка појединцима кроз: саветодавни 
рад, пружање информација и помоћ у остваривању права и обавеза, едукативно-
превентивне активности: стицање знања, вештина и промена ставова и активирање 
појединаца да учествују у помоћи и оснаживању других родитеља . 

2.3 Реализовање различитих видова активности са децом и родитељима свих група 
(обезбедити мешовитост ). 
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2.4 Рад са родитељима на сензибилизацији и смањењу дискриминаци је, поштова њу 
различитости, промоцији хуманих вредности, добросуседских односа . 

 
Планирају се заједничке активности на нивоу објеката, које ће укључити децу и 
родитеље, различитих националности, језика, култура итд. , у виду радионица, израда 
различитих средстава, обележавања значајних датума различитих народа и 
народности, , такмичења, прослава, обележавања Дечје недеље и сл,,што и  наводимо 
у посебном поглављу овог документа. 

 
Школа за родитеље: 

 
Теоријски основ програма: 
Ово  је специфичан    социо-едукативни програм  о породици и за породицу,отуда сам 
назив треба схватити условно као скраћени технички облик за облик едукативног, 
групног рада у коме учествују  одрасли чланови породичног система:родитељи, будући 
родитељи,  или одрасли са субститутивним или кородитељским улогама. 
          Концепт Школе за родитеље  одређен је укрштањем (умрежавањем) трију само 
привидно  различитих теоријских приступа  и изворишта:а)систематског приступа 
породици, б)психологије целоживотног  развојног тока појединца,ц)породичне 
андрагогије. 
            Системски приступ породици, представља један отворени модел погодан за 
различите примене. Код примене образовања као средства  за унапређење квалитета 
породичног живота, предности системског приступа породици су вишеструке. 
Начин праћења и вредновања програма 
Након сваког циклуса урадити евалуацију и извештај о реализацији   програма.  
Општи циљ програма:  
            Глобални циљ програма   Школе односи се на на подизање квалитета 
породичног живота едукацијом једног или више одраслих чланова породице. У 
пројекат Школе уводи се  својеврсна  едукативна интервенција,  која има сасвим 
одређено – строго планирано значење и ефекте. Иако је програм  примарно образовног 
карактера, његов циљ није усмерен ка стицању готовог пакета знања , већ се овде знање 
користи као глобална  интервенишућа снага, која служи као основ и оквир  за 
интеграцију личног искуства и (ре) дефинисање личне- породичне ситуације. 
Очекивана промена, односи се на четири могућа плана: 
 а) когнитивни,- стицање знања, нових увида и бољег разумевања  себе и своје    
      породице, 
 б) афективни ниво-изграђивање веће осетљивости  и отворености за питања  личног  
     и породичног напредовања, 
 в) бихејвиорални ниво- промене на нивоу индивидуалног понашања , 
 г) интерактивни план- изграђивање нових типова релација са другима. 
Задаци овог програма у нашим специфичним условима,  могли би да се односе на 
стицање знања, која би допринела бољем разумевању породичних задатака, који се 
постављају пред породицу, прихватање родитељске одговорности и  интеграција  
породице у ширу друштвену средину, подизање свести о потреби образовања.. 
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Прилагођени програми  
 
 Прилагођени програми уважавају различите образовне, развојне и социо-
културне потребе деце. 

 Свако дете у неком периоду свог раста и развоја, може да искуси неку 
потешкоћу, тако да захтева индивидаулну помоћ. Индивидуалне разлике су нешто 
што је природно, па је у складу са тим и приридно да свако дете у свом развоју наиђе 
на одређене потешкоће. Свако дете има право на образовање у складу са својим 
развојним могућностима. 

 Инклузивно образовање је процес излажења у сусрет потребама детета, у 
оквиру редовног образовног система и коришћење расположивих ресурса како би 
потребе деце биле задовољене. 

 Овај модел образовања пружа могућност деци ометеној у развоју да буду део 
заједнице и равноправно учествују у друштвеном животу. 

 Деца која имају потребу за додатном подршком у процесу образовања и 
васпитања су деца која: 

1. показују потешкоћеу учењу или понашању, 
2. имају сметње у развоју или инвалидитет,  
3. живи у социјално нестимулативној средини,  
4. показују изузетне способности(надарена деца). 

 Карактеристично за инклузивне групе је постојање индивидуалних 
планова(ИОП1,ИОП2,ИОП3) који садрже разрађен план индивидуалног рада са 
дететом. Ови планови засновани су на подстицању развоја на основу очуваних 
способности тј.онога што дете може. План је разложен на мале кораке , како би их 
дете лакше савладавало, прелазило на теже задатке и представљало мотивацију за 
даљи рад. 
-Општи циљ програма 

 Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са 
сметњама у развоју са вршњацима без развојних тешкоћа. У овом моделу потребе 
детета су у центру интересовања, а родитељи и васпитатачи су активни учесници у 
овом процесу. 

 Такође циљ овог програма је боља социјализација деце са сметњама у развоју, 
очување постојећих потенцијала, постицање телесног развоја и културно-хигијенских 
навика, стварање стимулишуће средине за учење у развој, подстицање  комуникације 
и усвајање социјалних правила. 

-Методичка начела програм 

 Свеобухватна (холистичка) и функционална процена детета, а на  основу свих 
аспеката дететовог живота; 
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 Важно је нагласити да се увек полази од дететових позитивних страна односно 
његових могућности и развојних способности. Оне представљају основу процеса 
индивидуализације, на основу којих се планирају даљи кораци и план подршке. 

 План подршке доноси Тим за подршку детету , сачињен од васпитача, 
родитеља, стручних сарадника. 

 По потреби, а у складу са индивидуалним потребама детета, ангажоваће се и 
персонални асистенти. При њиховом уласку у установу биће: 

• јасно дефинисана његова улога и делање у ИОП ( циљ, место, начин, врста 
подршке , коју пружа) 

• захтевано од родитеља да установи достави личне и значајне податке о личном 
пратиоцу детета, у писменој форми; 

• упознат са Тимом за подршку детета, Кућним редом, Правилима понашања у 
установи, постојећим процедурама, начинима прилагођавања, који су 
потребни детету, циљевима пружања подршке, начинима праћења подршке, 
извештавању и евалуацији ефеката; 

• дефинисано праћење и извештавање о начинима пружене подршке од стране 
персоналног асистента, у складу са дефинисаним начинима, временским 
периодима и роковима дефинисаним у ИОП; 

• достављено писано обавештење установи од стране родитеља о ангажовању и 
престанку ангажовања персоналног асистента за њихово дете. 

У циљу професионалног усавршавања запослених, континуирано ће се 
самовредновати професионалне компетенције из домена пружања подршке 
деци/инклузивног образовања и у складу са уоченим потребама, планирати 
стручно усавршавање и реализовати исто. 

 Основни концепт рада са надареном децом у нашој установи је стварање 
услова да деца задовоље у целини потребе за изражавањем и комуникацијом, пробуде 
интересовања, усаврше вештине, повећају обим и квалитет знања..  
 У средишту пажње су потребе деце. Наш императив је да деца ослободе своје 
укупне могућности у циљу стваралачког изражавања сопствене личности, путем 
уметности, спорта, музике, језика и активности и садржаја по васпитно образовиним 
областима. 
 Рад са овом децом је јединствен по томе што се примењује прилагођавање 
садржаја, облика, метода и средстава васпитно-образовног рада са степеном 
усвојених знања и индивидуалним могућностима детета. 

 Да би процес био успешан васпитач  користи  облике рада који стимулишу 
дете на активност и самосталност при решавању проблема, уз надградњу и сложеније 
методе, обогаћивање и проширивање садржаја образовно васпитног рада за децу са 
уоченим изузетним способностима, могућностима - даровитим понашањем. Са овом 
врстом рада, деца са даровитим понашањем имају прилику да осете успех и постају 
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део тима. С тога је ово више од учења, овде се машта, разговара, игра, мисли, дружи и 
више има времена за оваку децу, уз примену програма за чије вештине су се 
васпитачи усавршавали на семинарима: 

- „Нтц систем учења“ аутора Рајка Рајевића  

- „Индивидуализација – одговор на аутентичне потребе деце“, 
- „Вртић по мери детета“ 

 Инклузивно образовање – рад са децом која имају потребу за додатном 
подршком у образовању и васпитању - значи да дете са даровитим понашањем, 
похађа редовну групу вртића, заједно са својим вршњацима, уз појачан индивидуални 
рад. 

 На основу педагошког профила детета (који сачињава васпитач у сарадњи са 
стручним сарадником и родитељима, односно старатељима), утврђују се подручја у 
којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира 
се индивидуализован начин рада у васпитно-образовном раду са дететом. 
Планирано је да се и ове школске године настави са програмом инклузивног 
образовања и васпитања деце предшколског узраста у оквиру редовних васпитних 
група у нашим објектима уколико се уоче деца са даровитим понашањем 
 
Индивидуализовани програми за рад са децом у породици     
 

 У зависности од проблематике тј. од врсте помоћи, утврдиће се начин 
припреме, средства и методе као и учесници у програму. Индивидуализовани 
програми, могу се применити на децу, која су обухваћена Припремним 
предшколским програмом, али услед наступајуће физичке повреде, нису у 
могућности да у датом тренутку похађају Предшколску установу. Дакле, овај програм 
био би примењиван на децу, која имају повреде пролазног карактера (прелом руке, 
ноге итд.). Могућност примене индивидуализованог програма постоји и код деце, 
која су телесно трајно инвалидна (деца, која поседују неко органско или 
функционално оштећење, а ментално су очувана). Такође, уколико се ради о тежој и 
дужој болести, при чему дете не може да борави у колективу. 

 Први кораци у примени овог програма јесу прикупљање података о детету. 
Као извори података могу нам бити: родитељи, родбина, установе које се баве 
развојем деце као што су болнице и саветовалишта. Као валидни извори података, 
послужиће нам и здравствени картони детета, отпусне листе и други лекарски и 
психолошки налази.  

 Од метода користећемо интервју и посматрање (како пригодно, тако и 
систематско). 

 Код деце која имају пролазне физичке повреде, програм ће примењивати 
васпитач у сарадњи са стручним сарадницима (педагогом). Према дужини трајања 
рехабилитације, утврдиће се и динамика рада као и области. Наравно да ће постојати 
тежња да се задовоље и задаци социјализације, тј. да се задовоље и дететове 
социјалне потребе, те ће програм подразумевати и посете, тј. долазак деце из 
васпитне групе код повређеног друга. 
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 Приликом примене програма за телесно инвалидну децу (децу са органским 
или функционалним оштећењима, тј. повредама и траумама организма са трајним 
оштећењима), неопходна је сарадња са дефектологом и другим стручно-образовним 
кадром. У овим случајевима, програм ће бити базиран на остваривању педагошких 
специфичности, као што су: примена посебних метода едукације, посебних учила и 
помагала, практичан рад у мањим групама. Циљ програма, био би овакву децу што 
више укључити у редовне Предшколске установе, нарочито када су у питању деца са 
очуваним и добрим менталним способностима, јер се показало да школовање овакве 
деце у специјалним условима, доводи до негативних реперкусија, пре свега психичке 
природе. Наравно да васпитање и образовање ове деце у доброј мери зависи од 
степена оштећења моторике, сензоријума и интелектуалних капацитета, те се он мора 
прилагодити према овим критеријумима. Један од основних задатака и циљева 
педагога, био би рад на едукацији родитеља и деце на толеранцији и прихваћености 
деце са проблемима у редовне васпитне групе. Циљ је остварити интеграцију и 
инклузију деце са одређеним проблемима у редовне васпитне групе.  
 
Рад са децом којој је потребна додатна подршка 

План рада са децом, којој је потребна социјална подршка, изнет је делимично, у 
претходном поглављу и одвијаће се у сарадњи са породицама.  Други вид социјалне 
подршке, одвијаће се у време боравка деце у установи, кроз интеграцију свих група у 
одређеним деловима дана, заједничким активностима, током дана и године ( 
манифестације, прославе, културна дешавања, излети, радионице, наступи деце ван 
установе, посете деце другим објектима и срединама....). 

План подршке за децу са сметњама у развоју, доноси Тим за подршку детету , 
сачињен од васпитача, родитеља, стручних сарадника. 

По потреби, а у складу са индивидуалним потребама детета, ангажоваће се и 
персонални асистенти. При њиховом уласку у установу биће: 

• јасно дефинисана његова улога и делање у ИОП ( циљ, место, начин, врста 
подршке , коју пружа) 

• захтевано од родитеља да установи достави личне и значајне податке о личном 
пратиоцу детета, у писменој форми; 

• упознат са Тимом за подршку детета, Кућним редом, Правилима понашања у 
установи, постојећим процедурама, начинима прилагођавања, који су 
потребни детету, циљевима пружања подршке, начинима праћења подршке, 
извештавању и евалуацији ефеката; 

• дефинисано праћење и извештавање о начинима пружене подршке од стране 
персоналног асистента, у складу са дефинисаним начинима, временским 
периодима и роковима дефинисаним у ИОП; 

• достављено писано обавештење установи од стране родитеља о ангажовању и 
престанку ангажовања персоналног асистента за њихово дете. 
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Основни концепт рада са надареном децом у нашој установи је стварање услова да 
деца задовоље у целини потребе за изражавањем и комуникацијом, пробуде 
интересовања, усаврше вештине, повећају обим и квалитет знања..  
У средишту пажње су потребе деце. Наш императив је да деца ослободе своје укупне 
могућности у циљу стваралачког изражавања сопствене личности, путем уметности, 
спорта, музике, језика и активности и садржаја по васпитно образовиним областима. 

Рад се изводи уз примену програма за чије вештине су се васпитачи усавршавали на 
семинарима: 

- „Нтц систем учења“ аутора Рајка Рајевића  
- „Индивидуализација – одговор на аутентичне потребе деце“, 

- „Вртић по мери детета“ 
Инклузивно образовање – рад са децом која имају потребу за додатном подршком у 
образовању и васпитању - значи да дете са даровитим понашањем, похађа редовну 
групу вртића, заједно са својим вршњацима, уз појачан индивидуални рад. 

 
Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања  
 
У складу са међународним документом, Конвенцијом о правима детета и 
документима које је усвојила Влада Републике Србије ( Национални план акције за 
децу и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и 
Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовно васпитним установама ), ПУ „Љуба Станковић“ 
дефинисала је свој програм заштите деце од насиља. 
 Циљ програма је унапређење квалитета живота деце, применом мера превенције за 
стварање безбедне средине за живот и рад деце и мера интервенције у ситуацијама 
када се јавља насиље у Установи.  
Специфични циљеви и задаци у превенцији:  

Ø стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања: 
Ø применом психолошких радионица у раду са децом ( „Буквар дечјих права“, 

„Ненасилна комуникација“, „Чувари осмеха“, „Подстицање дечјег 
самопоштовања“...);  

Ø Радом на упознавању и прихватању различитости 
Ø реализовањем дечјих луткарских представа;  
Ø применом социјалних игара, кооперативних игара; 
Ø  реализовањем заједничких акција деце, родитеља и запослених; - подизање 
нивоа свести и повећење осетљивости свих укључених у живот и рад 
Установе, за препознавање насиља над децом  

Ø организовање трибина / предавања за све запослене и родитеље 
Ø израда упутстава за васпитно особље;  
Ø информисање родитеља путем паноа и постера; 

 
 Специфични циљеви и задаци у интервенцији: - успостављање система ефикасне 
заштите деце у случајевима насиља; - спровођење поступака и процедура реаговања у 
ситуацијама насиља; - стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и 
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процењивање ефикасности програма заштите; За спровођење програма заштите деце 
од насиља формиран је Тим, кога чине као стални чланови: директор социјални 
радник, васпитачи и представници СР и УО. 
 

12.САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
 
Да би био место пуновредног живљења, дечји вртић треба да буде отворен 

према породици и локалној средини, односно дечјим искуствима изван самог вртића. 
То подразумева слободан приступ родитељима и другим одраслим у установу, 
могућност да директно учествују у њеном животу и смисаоно повезивање и 
прожимање животних садржаја у обе средине. Васпитачи морају бити посебно 
осетљиви на различита животна искуства деце, нарочито када постоје значајне 
разлике између породичне и културе институције. 

 Нивои сарадње са породицом : 
  
1. Информативни  
* упознавање и узајамно информисање васпитача и родитеља о свему што је 

од значаја за развој, васпитање и образовање детета.  
Најчешће форме информисања:  

Ø панои или огласне табле, 
Ø свакодневна усмена размена између васпитача и родитеља, 
Ø тзв. «отворена врата»,  
Ø родитељски састанци,  
Ø телефонски контакти по потреби,  
Ø информатори за родитеље, брошуре, 
Ø «кутак за родитеље». 

 
 
2. Едукативни 
* намењен развијању вештина и стицању нових знања о васпитању детета и 

његовом развоју, разматрању узајамних очекивања родитеља и васпитача у вези са 
припремом деце за полазак у школу (тематске дискусије, трибине, родитељски 
састанци, саветодавни рад, програми радионица директно или индиректно намењених 
родитељима, предавања са видео и филмским записима, кутак за родитеље...).  

3.  Непосредно укључивање родитеља у васпитни процес  
Форме укључивања родитеља могу бити: 

Ø природне, животне ситуације у вртићу;  
Ø унапред испланиране ситуације усмерене на постизање одређених васпитних и 
образовних ефеката (излети, реализација васпитно-образовних активности, 
учешће у изради плана васпитног рада за наредни период, опремање васпитне 
средине, израда и поправка играчака, посета радном месту родитеља, 
позоришту, биоскопу, уређење дворишта...). 

Ø учешће у планирању појединих сегмената рада 
Ø учешће у самовредновању. 
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13.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
  
 Близина важних институција омогућава нашој установи бољу, непосредну 
сарадњу, као и коришћење њихових услуга у наше потребе. 
 Сарадња предшколске установе и школе, у нашим условима је и физички 
олакшана јер скоро сви наши објекти (Раковац, Черевић, Баноштор, Сусек и Луг) су у 
зградама школе. Постоје свакодневни контакти васпитача и учитеља као и 
свакодневна размена битних информација. Нису ретки заједнички наступи, догађања, 
заједничке манифестације предшколске и школске деце нижих разреда. Организоваће 
се конструктивни састанци стручних радника Предшколске установе и Основних 
школа са територије наше општине.  И  том приликом ће се упознати са програмима 
рада и свим помагалима и средствима, која су у функцији припреме за полазак у 
школу ( радни листови , материјал неопходан за развој креативности и дечјег 
стваралаштва и томе слично.) 

Сарадња стручне службе, вртића и школе обављаће се континуирано читаве 
године. Добар део сарадње односиће се на рад са децом која имају сметње у развоју и 
пружању информација при поласку у школу . 

. Непосредна близина Културног центра, олакшава присуство 
културним догађањима (представа за децу, биоскопских представа, фолклорних 
наступа,) што утиче на развијање културних потреба деце, задовољавање истих као и 
неговање, односно указивање на етнолошке вредности. 

Близина и добра сарадња са Културним центром и Спортским центром,  
омогућава нашој установи јавне наступе деце, како на завршним свечаностима, 
карневалима, слетовима, тако и на хуманитарним приредбама. Ови наступи обављају 
се у изузетним условима. То омогућава деци слободан покрет, ширину простора, где 
могу да дођу до изражаја сви сегменти дечијих могућности од говорних до 
покретних. Уз то, наша средина има прилике то да види, од родитеља до осталог 
грађанства. Организоваће се и изложбе дечјих ликовни радова, новогодишњи базар и 
сл. Овај вид сарадње пружа нашој установи могућности за јавно промовисање 
делатности.  

Спортско-пословни центар пружа могућности организовања различитих 
манифестација и коришћење капацитета у сврху промоције спорта. 

Такође, организоваће се сусрети деце са јавним  личностима :глумцима, 
песницима, писцима, мађионичарима, спортистима, ликовним уметницима и другим, 
за децу интересантним професијама. 

Сва значајнија дешавања, биће забележена аудио и видео записима, од стране 
професионалних сниматеља и фотографа , који ће представљати  траг развоја 
васпитно-образовног рада у нашој установи, што је и пропратни део самог летописа. 
У њему ће учествовати Тим за летопис ПУ и Тим за техничку подршку.   
 
 Излети и боравци деце у природи, су веома заступљени, лако изводљиви 
управо због изузетног географског положаја Беочина- у подножју Фрушке Горе. 
Излетишта које деца могу посетити су: Бранковац, Летенка, Тестера, Хладне воде, 
Андревље. Такође, река Дунав која протиче кроз наше место олакшава деци усвајање 
сазнања из воденог света као и воденог саобраћаја. Излети до обала Дунава (сходно 
томе да постоји и уређена, одржавана плажа) су такође, нешто што деца радо 
прихватају. 
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 Близина Новог Сада, омогућава одласке деце на клизалиште, тениске терене, у 
музеје, позоришта, биоскопе, …  
     Географски положај наше општине, са свим својим расположивим ресурсима, 
пружа могућност богате сарадње са широм друштвеном средином у склопу које 
свако место у нашој општини, пружа могућност деци да посете етно куће, винарије 
,упознавање са сеоским двориштем, воћњацима, виноградима, археолошка налазишта 
(Раковац), духовне баштине  (црквени храмови, манастир Раковац, манастир у Беочин 
селу..)  
       У сваком месту постоје Удружења жена („Моје селанце“ у Черевићу, „ Горска 
ружа“ у Раковцу, „Јана“ у Баноштору, „Велико срце“ у Сусеку, „ Бразилијански 
бисери“ , „.... у Беочин Селу. ) Сарадња се наставља и са Мајкином радионицом из 
Баноштора. 
  Све Месне заједнице су увек биле отворене за сарадњу,верујемо да ће тако  
бити и у наредном периоду. 
  Канцеларија за младе , као и новоосновано Удружење омладине у 
Черевићу су спремни за сарадњу са ПУ 
Сарадња ПУ је планирана и са Удружењем Рома Беочин и Клубом за старе Роме, 
са којима је сарадња и до сада била веома успешна. 
У Раковцу ће се наставити сарадња са Удружењем родитеља Језгро. 
Удружење хранитељских породица УХУР, Црвени крст из Беочина, са својим 
хуманитарним радом биће укључени у реализације неких активности насе установе. 
     ДЗ са својим службама, Полициска управа Беочин, Ватрогасна станица, 
банке, пошта, и друге институције са територије наше установе , верујемо да ће  се 
одазвати позивима за сарадњу.  
       Општина Беочин као оснивач наше Предшколске установе , је од првих 
институција које ће бити  укључена у рад и развој ПУ. 
 Министарство просвете , науке и технолошког развоја – Школска управа 
Нови Сад, пружају најзначајније информације о делатности, законитости рада и 
вршиоци су екстерног вредновања у предшколским установама. На основу закључака 
извршеног екстерног вредновања у установи, априла 2016., када смо добили највишу 
оцену квалитета ( 4 ), разрађен је План одрживости и надградње квалитета, који је 
прослеђен Школској управи и на основу кога ћемо приоритетно радити у назначеним 
областима. Сарадња са просветним саветником је усмерена на пружање стручне 
помоћи, управо у циљу остваривања адекватног нивоа остварености квалитета рада 
установе.  
      Удружење васпитача Војводине, Удружење стриучних сарадника и 
сарадника предшколских установа Србије, Удружење васпитача Војводине и 
Србије, просветних радника Словака Војводине, Ликовни центар Војводине, 
Филозофске факултет Нови Сад, Висока струковна школа за образовање 
васпитача у Новом Саду и Сремској Митровици.........и све друге институције, 
организације и удружења биће радо прихваћени у ТИМ  који ће радити на 
побољшању реализације Предшколског програма, Годишњег плана и Развојног плана 
наше Предшколске установе, и тако, у складу са стандардима квалитета пружити 
подршку деци и породици, побољшати дечји развој и напредовање.  
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14.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 

Праћење и вредновање остваривања Предшколског програма, , представља 
саставни део васпитно-образовног процеса у Установи и саставни је део сваког 
учења. Суштина и вредност ових процеса је у томе, што воде освешћивању знања, 
осветљавају пут развоја и трасирају наредне кораке у њему. Такође доприносе 
константном побољшавању квалитета рада. Одвија се вредновањем и 
самовредновањем свих учесника у васпитно-образовном процесу, различитим 
начинима праћења, увида, техникама и инструментима.  

Праћење и вредновање ће се вршити кроз процесе вертикалне и хоризонталне 
евалуације и биће усклађено са стандардима квалитета рада вртића, на начин, који 
показује и доказује ниво њихове остварености. У току васпитно-образовног процеса, 
водиће се рачуна о прикупљању доказа остварености ових нивоа, а они се огледају у 
документовању рада (Књига рада, записници и сл .), видео и аудио документацији, 
фото записима, белешкама, анегдостким записима, инструментима праћења дечјег 
развоја и напредовања, анкетама, интервјуима и сл. У процес самовредновања биће 
укључени сви : васпитачи, васпитач-медицинска сестра, сестра за ПЗЗ, стручни 
сарадници, директор , лице за безбедност, сарадник за план и анализу , родитељи 
(Савет родитеља ), Управни одбор, просветни саветник, просветна инспекција, 
екстерни евалуатори, па и сама деца. Укључивањем „критичког пријатеља“ у процес 
самовредновања, постижемо квалитетнију хоризонталну евалуацију, која омогућава 
реалније и објективније сагледавање свега што радимо, а самим тим и квалитетније 
планирање и реализацију у наредним периодима. Самовредновање рада установе  
спроводи Тим за самовредновање.  

Значај самовредновања је у томе што : 
- Подстиче на усавршавање кадра и разне врсте едукација; 
- Установа постаје заједница која учи , расте и развија се; 
- Изграђују се капацитети установе; 
- Прате се потребе свих у васпитно-образовном процесу и проналазе начини 
задовољња истих; 

- Уважава се допринос свих који су укључени у васпитно-образовни процес; 
- Континуирано се прати и проверава квалитет реализације програма и свих 
осталих области рада; 

- Добија се квалитетнији увид у јаке и слабе стране , што омогућава јасније 
сагледавање елемената, на којима треба више радити и више пажње им 
посветити, 

- Указује на потребу пружања подршке деци и њиховим породицама 
 Рад установе и примена програма , постају јавни. Могућ је увид у реализацију 
и резултате програма свима , који су за то заинтересовани. 
 

Сваки васпитач има задатак да прати развој деце, тако што ће након 
планираних активности, стално вршити процену њихових успешности, добијених 
ефеката и снимљених потешкоћа, те бити  у стању да мења ситуације и захтеве , већ 
према постигнутом. То значи и квалитетну самопроцену, на коју ће утицати како 
резултати васпитно-образовног рада, тако и ставови родитеља, размена са осталим 
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стручним радницима у установи и стручно усавршавање, које подразумева стално 
напредовање у педагошко-психолошком смислу. Праћење се врши на основу 
инструмената, који су се већ показали као добри у пракси, али и нових . 
 Да би квалитетно планирали рад са децом, васпитачи морају добро да упознају 
групу и сваког појединца, а након тога да покажу вештину коришћења добијених 
података у даљем осмишљавању рада. А то значи, стимулативном средином, 
занимљивим активностима и садржајима, пажљиво одабраним и правилно дозираним, 
планирати даљи рад. Потребна је, при томе, стална интеграција опажених налаза о 
деци у непосредну реализацију плана. При томе је често потребно редефинисање 
плана, што захтева флексибилност васпитача и сталну евалуацију рада. Реализацију је 
немогуће остварити без укључивање ресурса са стране : средине, која нас окружује, 
медија и свих извора из којих деца могу да црпе нова сазнања и развијају сопствене 
способности.  
 Васпитач при томе мора да познаје низ техника, којима ће успешно пратити 
свој рад и дечја постигнућа: неформално и систематско посматрање, разговоре с 
децом, колегама и родитељима, вођење података о деци, вођење дечјег портфолиа 
,коришћење скала процене развоја детета, упитника, прављење видео записа, вођење 
интервјуа и дискусија и сл.  
 Праћење рада васпитача у целокупној установи, као и потпуно укључивање у 
комплетан процес, почев од планирања до евалуације, вршиће  педагог, психолог и 
тим за самовредновање. Процену спремности васпитача за израду ИОП 1, ИОП2 и 
ИОП3, његово планирање и реализацију, као и потребу за додатним усавршавањем 
вршиће  стручна служба у сарадњи са Тимом за инклузију. 
 
 Праћење ће се вршити : 
• увидом и анализом педагошке документације  
• увидом и анализом процеса програмирања, планирања и развијања програма 
васпитно-образовног рада у групи  
• увидом и анализом процеса програмирања, планирања и развијања посебних и 
специјализованих програма  
• непосредним праћењем и увидом у васпитно-образовни рад у групи  
• праћењем помоћу разноврсних инструмената ( за самовредновање и вредновање )  
за :  
 
- снимање услова рада и потреба њиховог унапређивања;  
- структуираности простора и опреме; 
- праћење и посматрање деце на активностима васпитно-образовног рада,  
- праћење дечјег развоја и напредовања; 
- идентификовање деце са развојним или социјалним проблемима, или деце са 
даровитим понашањима;  
- остваривање програмских задатака и садржаја васпитно-образовног рада,  
- остваривања програмских садржаја из области програма сарадње са породицом, 
локалном средином, прослава и празника и програма стручног усавршавања; 
- испитивање задовољења потреба породице и свих интересних структура и њиховог 
мишљења о васпитно-образовном раду, који реализујемо; 
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- мерење и увид у био-моторички статус детета, 
- родитеље и чланове Управног одбора ( за самовредновање и вредновање у 
одређеним кључним областима ). 
• тимском анализом кључних аспеката развоја деце или области  
васпитно-образовног рада  
• анализом дечјих творевина(ликовних,језичких)и свески деце  
• анализом доказа о дечјем развоју и напредовању  
• анализом и увидом у евиденцију о професионалном развоју  
• разменом и упоређивањем стручних искустава са другим установама у Војводини и 
шире, као  и са стручних семинара  
• годишњом анализом- извештајем о раду  
• месечним састанцима педагошког колегијума  
• тромесечним стручним консултацијама и разменом са просветним саветником  ( као 
и преко Актива директора и стручних сарадника Јужнобачког округа, 
• на основу налога просветне инспекције 
 • екстерним вредновањем. 
 
 

 Састанци Педагошког колегијумa 
 
Педагошки колегијум који је формиран као стручно и организационо тело , 

обезбеђује сагледавање рада ПУ са свих аспеката, бољи и краћи проток информација, 
а самим тим доприноси бољој и ефикаснијој организацији рада.Учествује у 
предлагању мера која утичу на унапређивање квалитета васпитно-образовног рада, 
социјалне заштите, исхране,превентивно-здравствене заштите, као и решења за 
рационализацију и побољшање функционисања Установе. Врши праћење актуелних 
потреба на нивоу Установе  у свим сегментима живота и рада. Даје предлоге за 
стручно усавршавање запослених, иновације у раду и врши и друге послове од 
интерењса за остваривање делатности. И на крају, бави се питањима везаним за 
самовредновање ,  и разматра податке добијене од Тима за самовредновање, што 
укључује и доношење одлука о даљем раду и напредовању. 

  
 
 
Документовање и анализа стручних сарадника    
 

 Стручни сарадник – педагог , води Књигу рада стручног сарадника , а поред 
тога евидентира све сегменте реализације послова педагога пратећом 
документацијим: записима, мишљењима, евиденцијом праћења рада са децом, 
записницима, евиденцијом: 
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• укључености у процесе планирања и програмирања васпитно-образовног рада, 
• пружања стручне помоћи васпитачима, студентима и стажистима 
• о спровођењу истраживања и унапређивања васпитно-образовног рада, 
• укључивање у реализацију свих сегмената рада васпитача и деце,  
• рада са децом 
• заједничког рада са директором, социјалним радником, сестром за ПЗЗ,  
секретаром и сарадником за план и анализу, 

• презентацијама на стручним скуповима 
• ауторских радова, акредитованих програма, рецензија, 
• одржавања семинара у нашој и другим предшколским установама, 
• свог стручног усавршавања и имплементацији програма у пракси , 
• промовисању рада установе на ширем плану,  
• рада Тимова и Актива у установи,  
• изради и чувању документације установе кроз летопис и видео записе , 
• сарадњи са родитељима,  
• сарадњи са друштвеном средином, организацијама и сродним институцијама, 
локалном самоуправом и Школском управом.  

• своје укључености у рад Актива ЈБ округа и Удружења стручних сарадника. 
 
 Докази се прикупљају текстуално, фотографијама, видео записима. При томе, 

самовредновање и вредновање се врши укључивањем запослених, родитеља, колега 
из других установа са којима сарађујемо, пројектних тимова за спровођење програма 
ЕУ у нашој установи, представницима локалне самоуправе, сарадника, критичког 
пријатеља, просветног саветника итд. Највиши ниво , представљаће оцена екстерног 
вредновања. 

 При томе ће се користити инструменти ( анкете, интервјуи, скале процене...), 
записи, мишљења и сл. 
 Стручни сарадник ће, резултате сопственог рада, достављати у годишњем 
извештају васпитно-образовног рада. 
      
 
 У/ Беочину __________________                            Председник Управног одбора 
                                                                                    __________________________ 
                                                                                            Амела Јовић Кујовић 
 
             
 


