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Савез  је реализујући  у протеклој години  све активности  које су 

биле планиране поставио платформу  ради остваривања  постављених  

циљева у наредном периоду,  следећи  пут  који постоји  проширивањем  

видика, ослушкујћи  потребе  васпитача  и делатности предшколства. 

Основно је да комуникација  са члановима  Управног одбора  буде  

на  нивоу  поштовања, уважавања и разумевања, а да систем информи-

саности  буде испоштован тако да битне новине  информације благовре-

мено дођу и до васпитача који ради  сам у руралној средини. Основни 

задатак је праћење  интереса  Савеза, односно васпитача, непрестана 

активност за побољшање  статуса васпитача и делатности у  образовном  

систему, а у складу  са Законом о удружењима и Статутом.  

   Апелујемо на директоре предшколских  установа да поштују 

компетенције васпитача. Посао васпитача је васпитавање деце .Не 

заборавимо да се биљке оплемењују неговањем, а деца и људи 

васпитањем. Васпитач има групу деце и треба да васпитава и научи дете 

да се одржи, да се снађе  кад постане човек, да подноси различите 

ситуације и да се сналази у њима, да живи тако да може да се подједнако 

снађе у свим животним ситуацијама, да вешто живи, да осети све стране 

живота. Компетентан  васпитач осмишљава активности деце- учесника у 
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процесу васпитавања , ствара услове  за развој детета  који му помаже 

да разуме и осмишљава свет око себе и односе у њему, ценећи то да 

деца су способна за стваралачки  рад.  

Послови  на извршавању  задатака  Савеза  раде се и радиће се 

тимски и  систематски као што приличи  великој  организацији  која  има 

значаја  за  развој  предшколства  у  Србији и шире: 

-   За избор тема  за  стручне конференције    

-   За избор тема  акредитованих програма за  стручно усавршавање   

-   За  избор садржаја  за обележавање  Дан  васпитача    

-  За одабир тема добијених од чланова   клуба   Креативни  васпитач 

-  За одабир дестинације за студијско путовање  и  међународну   

сарадњу  

-  За  професионални статус  васпитача 

-  За побољшање статуса делатности 

           Сарадња    са  сродним  струковним  удружењима  је  достигла 

завидан ниво и то је добра платформа за заједничко деловање са:  

-  Савезом  учитеља  Србије    

- Савезом  удружења  медицинских   сестара  предшколских  установа  

Србије 

- Друштвом стручних сарадника   предшколских  установа  Србије 

- Удружењем  директора  предшколских  установа  Србије  

         Посебну  пажњу  треба посветити  сарадњи  са  међународним 

организацијама,  сарадњи  са министарствима,  са Заводом за 

унапређивање образовања и васпитања, Заводом  за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, сарадњом  са предшколским  

установама у земљи и иностранству  и   учешћу  васпитача, медицинских 

сестара-васпитача  и стручних сарадника предшколских  установа  у раду 

БАПТА . 

           Наша визија је да сваки васпитач треба да открије своје посебне 
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способности,  да постане свестан да су његове способности 

неограничене и да то сазнање искористи да би постао најбољи што може 

бити у својој професији, да је велики број креативних васпитача који 

треба да се учлане у клуб Креативни васпитач.  

Желимо  откровење  у вама,   ствараоце  који  имају  јединствене 

интелектуалне  потенцијале  комбиноване  са  високом  мотивацијом и 

креативношћу у обављању појединих активности, а који  желе да испоље 

и употребе своју : машту, визију, оригиналност, продуктивност ... 

једноставно  желимо да окупимо васпитаче  који виде и решавају 

проблеме на нов, другачији начин , који желе  да своју способност 

искористе и  кроз разне идеје дођу до нових различитих решења  

применом маште и знања у датој ситуацији, да створе  нешто ново, 

вредно. 

Разлог је једноставан – треба ићи у сусрет  будућности!   

Искористимо  своје најјаче оруђе – ВОЉУ  И  МАШТУ! 

Желимо  да  створимо и остваримо посебне активности усклађене 

са вашим  потребама и потенцијалима. Ваш   таленат  је бескрајно 

разнолик, имате  различите способности. Заједно  треба  мудро  да 

искористимо дар  надахнућа васпитача. Једини начин да то остваримо и 

сагледамо сво богатство ваших креативних капацитета, то што у себи 

носите , је да се окупимо сви на истом месту у клуб  КРЕАТИВНИ  

ВАСПИТАЧ.  

Креативни, посебно надарени васпитачи  треба да буду пилоти, не 

стручњаци који  остварују високе резултате већ  креативне особе које 

поседују идеју, машту,  упорност, итрајност и стрпљење да   мењају себе 

и делатност у којој раде. Само уједињени можемо  да остваримо  прелаз 

од стручњака до стваратеља.  

Сврха  Клуба Креативни васпитач је да представимо  васпитаче – 

просветне раднике који активно  стварају , рађају нешто другачије и који 



се по објективним резултатима  издвајају у својој професији квалитетом 

свог ресурса. Само заједно можемо да мењамо предшколство !!! 

        Груписањем тема-интересовања васпитача организоваћемо мање 

скупове где ћемо промовисати васпитаче ствараоце –креативне 

васпитаче.  

        Савез у наредном периоду треба учини ефикаснијим и ефектнијим 

учење , стручно усавршавање и напредовање васпитача, а то је: - 

Размена искустава презентовањем радова на нашим двема 

конференцијама за васпитаче, који уистину представљају искорак у 

васпитно-образовној пракси, на нов другачији, прилагодљивији приступ 

деци и васпитачима у размени мишљења путем разговора.  

Најважнији  задатак  је  осмишљавање, организација  и  

реализација  стручних  конференција за  васпитаче,  као  главних  

активности  размене добре праксе .  

Посебна  пажња  ће  се усмерити  на   припрему  материјала и 

нашег представника  за  седнице  НПС. 

Савез ће и даље  радити  на  помоћи  удружењима  око  

организације  окружних  конференција за васпитаче   које  су  се показале  

као  веома  корисне  за проширивање,   продубљивање  и  допуњавање  

знања  и  вештина  васпитача у региону и добар вид међурегионалне 

стручне сарадње, као и проналажење адекватних програма за едукацију. 

         Неопходно је да   ове   године  треба  организовати  састанак  

са  факултетима  и  високим  школама  за  образовање  васпитача  ради  

анализирања  усаглашености  програма  са потребама  праксе. 

Обиман, одговоран и неопходан рад у наредном периоду је 

залагање Савеза за спровођење одлука Првог Конгреса стручних 

радника предшколских установа Србије.Носиоци послова ће бити: 

председник, потпредседници и  секретар Савеза. 



Континуирана  сарадња  са  министарством  просвете, науке  и 

технолошког  развоја ће се наставити    интензивније  у  смеру  

разјашњавања  законских  одредби  и  примене  истих. 

         И даље  треба  будно  и   упорно  пратити   примену Закона о 

основама  система образовања и васпитања, Закона о предшколском 

васпитању и образовању, примену Правилника за стручно усавршавање 

васпитача,   Правилника за  платне групе и платне  разреде као  и других  

пратећих  аката. 

Послови председника  су и надаље    организациони    који  се 

односе  на давање идеја, планирање, припрему, обједињавање, 

представљање и  заступање Савеза , координирање  послова  чланова  

Извршног  и Управног  одбора у  Савезу. 

Будите успешни упркос турбулентном времену: 
- Читајте све што мислите да може да обогати и открије ваш живот, 

- Делите комлименте колегиницама, пријатељима, рођацима, а пре 

свега вашој деци, 

- Подстичите своје ближње да је време најскупље и да га треба 

рационално користити, 

- Праштајте деци и свима који завређују праштање-људски је 

погрешити, 

- Разговарајте о својим идејама, помоћићете и другима да се 

покрену, 

- Уколико имате неуспех у неком раду прихватите одговорност на 

себе 

- Уколико вам је неко помогао да дођете до нове идеје, захвалите му 

се, 

- Увек постављајте себи циљеве у оквиру својих могућност : 

успоставите равнотежу између ХОЋУ И МОГУ! 

 

23. 04. 2016.                               председник Управног одбора  

                                                       Слободанка Радосаљевић 

 


