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На основу члана 12 Статута Савеза удружења васпитача Србије 

Суд части подноси  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА ЧАСТИ ЗА 2015. 

У досадашњем раду функционисање Суда части Савеза  није било дирекног 

обраћања овом органу , па закључујемо да на глобалном нивоу , а упркос свим 

потешкоћама, турбулентном времену и деградирајући просвету уопште, васпитачи су пре 

свега професионалци у свом послу, окренути мпотребама деце, унапређивању сопствене 

праксе – посвећени раду. 

У комуникацији са васпитачима, чланови Суда части дошли су до минформације да 

постоје потребеда се на адекватан начин заштити васпитач . 

Сведоци смо чињенице да долази до вербалног , па чак и физичког злостављања  

васпитача од старне родитеља , па према томе, неки од могућих решења овог проблема 

односио би се на  уговор између установе и родитеља , где  ће се нагласити неопходно 

поштовање правила понашања родитеља и васпитача.Васпитачи који се осете угроженим 

морају да реагују обраћајући се одговорном руководиоцу, стручној служби - руководећој 

особи како би се пронашло решење. 

Важно је истаћи да су нам родитељи  први инеопхпдни сарадници у праћењу 

развоја деце  и да од нас у многоме зависи каква ће та комуникација бити. 

Неопходно је увек и свуда истицати  својуз  професионалност, компетентност и  

стручност. 

У оквиру овог извештаја дајемо предлог директорима предшколских установа за 

систематизацију послова и задатака васпитача и молимо васпитаче да обављају само 

послове за шта су компетентни, ценећи свој позив и своју личност, као и личност 

васпитача. То је један од начина да се боримо за статус васпитача и професије.  

Суд Части: 

20. март 2015. 

Тања Ћирић, председник, васпитач из Београда 

Милованка Трајковић, члан, васпитач из Ниша 

Оливера Јаношевић, члан, васпитач из Прокупља 
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ПРЕПОРУКА ДИРЕКТОРИМА  

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗА СИСТЕМАТИСАЦИЈУ ПОСЛОВА ВАСПИТАЧА 

          РАДНО МЕСТО: ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

 

 спроводи непосредно васпитно-образовни рад са децом од 2-6,5 год, на основу Плана и 

програма рада; 

 планира, програмира и реализује васпитно-образовни рад са децом; 

 Учествује на изради ИОПа и сарађује са Инерресорном комисијом; 

 припрема се за извођење активности и других облика васпитно-образовног рада и о томе 

води уредно педагошку документацију; 

 Учествује у остваривању посебних и специјализованих програма установе;  

 Организује и реализује једнодневни и вишедневни рекреативни програм  

 ради на свом стручном усавршавању кроз све видове стручног усавршавања; 

 планира и реализује све видове сарадње са родитељима и друштвеном средином предвиђене 

планом рада; 

 непосредно учествује у структурирању васпитне средине, избору и набавци игровног 

материјала  и играчака за децу; 

 учествује у организованим облицима културне и јавне делатности; 

 Организује  јавне наступе;  

 сарађује са стручним, друштвеним и васпитно-образовним установама; 

 припрема и организује: јавне наступе деце, програме поводом прослава различитих празника 

и фестивала; 

 помаже деци приликом узимања оброка ,припрема за дневни одмор, устајање; 

 ради на формирању културно-хигијенских навика код деце; 

 учествује у раду стручних органа и тимова послодавца; 

 одговоран је за инвентар и средства са којима ради; 

 учествује у раду органа послодавца; 

 припрема извештаје о свом раду; 

 стара се о естетском изгледу радне собе и вртића. 

 Учествује у раду  Струковних удружења. 

 Учествује као аутор или коаутор у пројектима  Струковних удружења и ПУ  представљајући 

ПУ. 

 Аутор је и коаутор програма за стручно усвршавање васпитача 

 

 

 
 


