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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

 Савеза  удружења  васпитача  Србије за   2015. годину 

 

 

   Jедногодишњи  период  активности  Савеза заснивао    се  на искораку  у 

организацији  стручних  сусрета,  анализи садржаја организације, начину 

презентовања  радова и  пратећих садржаја и увођењем модератора који су 

водили сесије, пратили презентације и извештавали о квалитету радова.          

       У току прошле године Савез је организовао  пролећне и јесење  стручне 

сурете , Стручну конференцију за васпитаче , на којима је презентовано 177 

(46 + 69 + 22 +40)   радова  стручних  тимова  прeдшколских установа Србије и  

радова  предшколских установа земаља у окружењу, на којима је  учествовало 

око 1150 васпитача ,  стручних сарадника, медицинских сестара-васпитача, 

директора и просветних саветника. Реализован је Први  Конгрес стручних 

радника предшколских установа Србије на коме је било 640 учесника . 

        Реализоване су актуелне теме: 

На сусретима: 

-  УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У 

ФУНКЦИЈИ  КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА 

- ЛУТКАРСКО И ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО У ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ И ЈАЧАЊЕ ДЕЧЈИХ И ВАСПИТАЧКИХ 

http://www.savez-vaspitaca.org.rs/


КОМПЕТЕНЦИЈА ( Практични, истраживачки и иновативни  

приступ),  

На Стручној конференцији 

- МОГУЋНОСТИ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И ПОДРШКУ ДЕЦИ У УЧЕЊУ 

НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ (у  развоју  комуникације  , у  

драмском  стваралаштву, у упознавању окружења, у упознавању  почетних  

математичких појмова) 

На Првом конгресу стручних радника предшколских установа Србије 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ– ИЗАЗОВИ  И  

ПЕРСПЕКТИВЕ 

 (Уводна излагања су била: 

 

1.  ШТА НАМ ДЕЦА ПОРУЧУЈУ ,  

         проф др  Драгана  Бренеселовић-Павловић, излагач 

 2.  УСПОСТАВЉАЊЕ  СИСТЕМА  ПРОФЕСИОНАЛНЕ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

       проф др Јасмина Клеменовић, излагач 

 3. ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАЊЕ У ЕВРОПИ  XXI века 

       Барбара  Новинац, директор , ВРТЕЦ   ГАЉЕВИЦА, Љубљана , Словенија, 

излагач 

Теме по сесијама: 

- Основе програма као концепција  предшколског васпитања и образовања у 

србији 

- Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења 

- Ширење понуде предшколских програма и услуга 

- Дијалог о квалитету  у предшколском  васпитању и образовању 

- Квалитетно  oбразовање за све  на  нивоу  предшколског васпитања  и  

образовања   



- Локална заједница – окружење које подржава квалитетно васпитање и 

образовање    

- Предшколско васпитање и образовање у светлу закона и правилника и 

образовне политике. 

      На  нивоу окружних удружења реализовано је: 

- 22 семинара Математика  у вртићу   са 660  учесника васпитача ,  

- 8 семинара Холистичко васпитање и образовање деце у активностима 

развоја говора и ликовног васпитања   са 240  учесника, тај тренд се 

наставља. 

- 4 окружна стручна сусрета са  800 учесника. Оваква размена  на нивоу  

округа  доприноси  учешћу већег броја васпитача који  имају прилике да се 

упознају  са актуелним догађањима и достигнућима  у пракси. Учешће  на  

окружним  стручним  сусретима  узимали  су  председник  удружења као 

организатор,   потпредседник Савеза  који  координира  удружења  на тим   

окрузима , председник  Савеза, директори  предшколских установа са 

округа, просветни саветници,   као и установе  чији  се радови  презентују, 

а по избору  окружних  удружења. 

- На четвртој   Научно-стручној  конференцији  Балканског савеза удружења 

васпитача као аутори  стручних радова и као активни учесници чија је тема 

била: „САРАДЊА  СА  ПОРОДИЦОМ  У ДОБА САВРЕМЕНЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ“ представници Савеза су били активни са 40 радова  

и  115  учесника. 

Укупан број разних облика  едукације ангажовао  је  3 005  учесника. 

 Савез  се  бавио   разматрањем  разврставања  послова васпитача по 

платним групама као основе за прављење  платних разреда. 



 Учешћу у изради  документа  нових  Основа програма предшколког 

васпитања и образовања и учешћем на округлом столу о истом документу. 

 Треба истаћи да сарадња са помоћником  министра  није задовољила 

очекивања док је сарадња са руководиоцем групе за послове 

предшколског васпитања и образовања ,г- Љиљаном Маролт била као и 

увек на високом нивоу професионалности и у правом смислу партнерства  

Савезу  у  сваком погледу подржавајући  иницијативе  Савеза за новим 

садржајима   организације активности. 

 Припремани  су  редовно   материјали  за  седнице  НПС-а јер је то  веома 

одговоран посао,  како за Савез  тако и за представника који  то  

представља  и  залаже се да  се испоштује  одлука  Савеза. У прошлој 

години било је мало садржаја који су се односили на предшколско 

васпитање и образовање па смо тако и мало имали прилике да реагујемо.  

 Надзорни одбор је редовно подносио     финансијски  извештај   Савеза  

који је  на Управном  одбору  разматран и  уз  исцрпан  извештај  који  је 

детаљно разматарао  рад  Савеза у односу  на  поштовање Статута и 

Закона о удружењима , спровођења  одлука Управног одбора  и 

Скупштине, вођењу  документације  и  трошењу  средстава подносио 

Скупштини. 

 Радује то што је сарадња  са  Савезом  медицинских  сестара,  Друштвом  

стручних  сарадника  и  сарадника  и Активом директора на високом 

нивоу професионалног разумевања и сарадње.   

 Пропреме стручних сусрета обављале су се у сарадњи  са високим  

школама и факултетима  за образовање  васпитача  у протеклој години и 

одвијала се на вишем нивоу  око сарадње припремања  како сусрета тако и 

Стручне конфернције  за  васпитаче  . Савез  предузима  кораке  даље  и 

дубље  сарадње    на стручном пољу  и  покушају  усаглашавања  програма 



Високих школа за образовање васпитача и Учитељских факултета  са 

потребама  праксе у предшколским установама. 

  Један од проблема којим се Савез бавио је и покушај основних школа да 

придруже ППП својој органитацији ради постизања ценуса . Апелујемо на 

директоре предшколских установа да нипошто не дозволе да ППП пређе у 

основне школе тамо где постоји предшколска установа  јер по Правилнику 

о величини Основне школе у ценус улазе само одељења од 1-8 разреда. 

       Као што видите ,  Савез  је углавном  био усмерен  на  стручно  усавршавање   

васпитача  и  информисање  о  новинама у  области  предшколства  доприносећи 

квалитету     васпитно-образовног рада  .  

Савез тежи ка томе да  предшколско васпитање и обарзовбање треба да буде 

препознато као национални интерес.  предшколски узраст треба схватити 

као доба неограничених   могућности   за развој и учење унапређујући  

разумевање  значаја развоја и учења на овом узрасту, да треба подићи ниво 

разумевања о специфичности ,  комплексности и важности  предшколске 

делатности у држави у свим сегментима  деловања и могућег  утицаја .  

    Верујемо да је интелектуални  капитал  снага професије, креативности и идеја 

о променама  у предшколском васпитању и образовању,  јер 

„Права снага човека није у нагонима већ у непоколебљивој, спокојној тежњи 

према добру које човек одређује у мислима, изражава у речима,  а спроводи у 

делима“. 

        

 

23. 03. 2016.                                                председник Управног одбора    

                                                                     Слободанка  Радосаљевић                                                                     


