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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСТАВНИКА  САВЕЗА УДРУЖЕЊА  

 

ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПРОСВЕТНОМ САВЕТУ 
 

Нови  чланови  дела  НПС  су изабрани  је  3.новембра,2015. године на седници Народне 

Скупштине Републике Србије.  

НПС почео је са радом на конститутивној  седници одржаној 18.12.2015. године  

Друга  седница Националног просветног савета је одржана 19.јануара 2016године 

На дневном реду  под тачком 

4. Разматрање предлога Стандарда квалитета уџбеника и Плана уџбеника 

Презентације Стандарда и Плана уџбеника су дале сараднице ЗУОВ-а После презентација 

отворена је дискусија о предлогу стандарда квалитета уџбеника где је изнето доста 

примедби. Стандарда није стављен на гласање.  

По завршетку ове тачке је представник Савеза удружења васпитача Србије изнела  

предлог Савеза:Стандарди квалитета дидактичког игровног средства за  

коришћење у предшколским установама у овом случају су  примењена  за школу и није 

их могуће применити за предшколску  установу . Веома важно би било да се 

размотри израда посебних стандарда квалитета дидактичког игровног средства за 

коришћење у предшколским установама због специфичности природе  рада у 

ПВО.Такође би било значајно за делатност да и сви остали документи који се 

израђују  буду примењиви и прилагођени раду  у  делатности предшколског васпитања 

и образовања. 

У међувремену је стигао пре следеће седнице и приговор који се односи на стандарде за 

дидактичка игровна средства  

Послат је и предлог текста  Стандарди квалитета дидактичког игровног средства 

коришћење у предшколским установама предложен од  Савеза Удружења васпитача 

Србије  и прослеђен је на адресу председника као предлог.  

Дато је одразложење да у Закону о уџбеницима не постоји посебна категорија 

стандарда квалитета дидактичког игровног срества за коришћење у предшколским  

установама те је потребно предложити убудуће да се изврши измена у Закону о 

уџбеницима да се  дода та категорија  

Трећа седница је одржана 23.02.2016. године, 

  

Тачка 2.Усвајање предлога Стандарда квалитета уџбеника. 

 

Овај предлог није добио потребну већину. Стога је закључено да се Стандарди поново  

врате Заводу уз предлог да сви они који то желе, доставе своје примедбе Савету до 

наредног уторка закључно, како би исте биле прослеђене Заводу.  

Четврта седница НПС 15.03.2016 

На четвртој седници је под тачкама:  

4.Предлог Стандарда квалитета уџбеника поново није усвојен. 

      У  раду НПС од децембра месеца до сад обављено је више неформалних разговора са 

члановима НПС и са председником НПС, како би се  ближе упознали са специфичностима 

рада у ПВО. Очекује се значајна подршка чланова НПС  у вези са иницијативом да се 

посебно ураде стандарди за дидактичко  игровна средства за предшколске установе.  

 

25.03.2016. године 

Радмила Петровић, 

Представник Савеза удружења васпитача Србије  

У Националном просветном савету                           
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