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1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 

Полазне основе програма су:  

-Закон о основама система образовања и 
васпитања(„Сл.ГласникРС“бр.88/2017.,27/2018.,10/2019.,6/2020); 

-Закон о предшколском васпитању и 
образовању(„Сл.ГласникРС“бр.18/2010.,101/2017.,95/2018.,10/2019.,); 

-Правилник  о ближим условима за почетак рада и обављање делатности предшколске 
установе(„Сл.гласник РС“бр.1/2019); 

-Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовањаГодинеузлета 
(„Просветни гласник РС“ бр.16/2018); 

-Правилник о вредновању квалитета рада установа,(„Службени гласник РС“,10/2019.); 

-Правилник о Општим основама предшколског програма („Просветни гласник РС“ 
број 14/06); 

-Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и 
његовогпрофесионалногразвоја(„Сл.гласник РС“бр.88/2017.,27/2018.); 

-Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма 
(„Сл.гласник РС“ број 5/12); 

-Правилнник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 
план, његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“ број 74/2018); 

-Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику 
и одраслом („Сл.гласник РС“ број 80/2018). 

Поред законске регулативе у планирању и програмирању рада Установа води рачуна и 
о: 

- Потребама и интересовањима деце и родитеља у односу на облик обухвата и 
специфичним потребама (породица са социјалним потребама, деца са тешкоћама у 
развоју, деца без родитељског старања); 

-Материјалној, просторној и кадровској могућности Предшколске установе; 

- Специфичности услова рада по местима и објектима; 

- Предлозима за промену на основу Извештаја о реализацији плана за протеклу радну 
годину; 

- На основу мишљења стручних тимова и актива. 
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2. ЦИЉЕВИ И ПРИНЦИПИ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

       Циљеви и принципи делатности предшколског васпитања и образовања дефинисани су 
Законом о предшколском васпитању и образовању.  

1. Циљеви предшколског васпитања и образовања: 

 Подршка целовитом развоју и добробити детета предшколског узраста, пружањем услова и 
подстицаја за своје капацитете, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим 
људима и свету; 
 

 Б) Побољшање родитељских компетенција; 

 Даљем васпитавању и образовању и укључивању у друштвену заједницу; 
 Развијању потенцијала детета као предпоставке за даљи развој друштва и његов напредак.  

 

Принципи предшколског васпитања и образовања: 

 Доступност 
 

Једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без 
дискриминације и издвајања по било ком основу у складу са Законом.                                      У 
Установи је овај принцип видљив кроз: Правилник о пријему деце и накнади трошкова за 
коришћење услуга у Предшколског установи, стварање услова за неговање традиције националних 
мањина у оквиру двојезичних група у вртићу, (српско- мађарског, српско- румунског), 
укључивање деце са одређеним тешкоћама у развоју и рад редовних васпитних група, кроз 
различите документе „Правила понашања“, „Правилник о безбедности деце“, „Програм заштите 
од насиља“, кроз планирање, активности на адаптацију и прилагођавању средине вртића и око 
вртића у смислу доступности и безбедности за сву децу, прилагођавање свих простора у оквиру 
објеката за боравак деце.  

 Демократичност 
 

  Предшколско васпитање је допуна породичног васпитања, родитељу се пружа могућност да 
учествује у свим облицима васпитно-образовног рада.  

      У Установи се стварују услови за развијање и неговање демократичности као принципа 
предшколског васпитање и образовања кроз различите облике информисања релацијама: васпитач-
дете- родитељ; укљученост у заједничко планирање и реализовање различитих активности; 
могућности уређења простора од стране деце, васпитача и родитеља.  

 Отвореност 
 

      Принцип отворености видљив је кроз грађење односа са породицом, као и осталим 
институцијама у систему образовања (школа), институција култруре, спорта, здравства, 
социјалне заштите, локалне самоуправе и шире друштвене заједнице. У оквиру установе се 



3 
 

иницирају, планирају и реализију различити облици сарадње са наведеним установама, где је 
предшколска установа партнер у реализацији одабраних објеката. Установа остварује кроз 
размену искуства са установама из региона.  

 Аутентичност  
 

Целовит приступ детету, уважавање специфичности предшколског узраста, различитости и 
посебности, неговање игре као аутентичног начина изражавања и учења предшколског детета, 
ослањање на културне специфичности.   

Предшколска установа је иницијатор многих хуманитарних акција, чији је циљ помоћ деци из  
угрожених  средина. Развијање свести о значају помагања и давања у  складу са могућностима 
појединаца је једна од важних ствари на којој се заснива васпитно-образовни рад. Различитим 
активностима установа је утицала да деца из  маргинализованих средина буду видљива за све 
на територији општине.  

 Развојност 
 
Развијање различитих облика и програма у оквиру предшколске делатности у складу са 
потребама деце и породице и могућностима локалне заједнице, континуирано унапређивање 
кроз вредносвање и самовредновање, отвореност за педагошке иновације. 

 Установа са једне стране прати промене и актуелности на нивоу струке, са друге стране 
прати потребе локалне средине и организује различите понуде и облике рада, укључује се у 
активности и манифестације на различитим нивоима. У наредном периоду акценат ће бити на 
активностима у оквиру процеса вредновања и самовредновања на основу стандарда квалитета 
предшколских установа.  

3. „ЛИЧНА КАРТА“ ВРТИЋА 
 

Предшколска установа „Десанка Максимовић“ Житиште организује рад са децом предшколског 
узраста на територији целе општине.                        Установу чине једанаест огранака 
предшколског узраста на територији целе општине.  Један огранак је у седишту општине, а десет у 
околним насељеним местима.  

Радне 2022/2023.године у вртићу је уписано 352 деце узраста од једне до седам година. Деца су 
распоређена у 21 васпитну групу.                        Број деце по групама, не прелази нормативним 
актом предвиђен број, што даје могућност за квалитетнији рад са децом, бољу комуникацију, 
приснију атмосферу сличнију породичној, у којој васпитач може несмтано да се посвети сваком 
детету.                                                                                                                                                                 
Највећи, уједно и најопремљенији објекат у установи је централни објекат. Налази се у центру 
Житишта спојен са двориштем основне школе „Свети Сава“ и парком. У објекту су смештене 6 
васпитних група. Зграда вртића саграђена је 1978.године и једини у установи има целодневни 
боравак. Прва јаслена група отворена је 2015.године, 2022.године отворена још једна васпитна 
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група и у њима бораве деца од 1 до 3 године.                                  У овом објекту постоји приручна 
кухиња за припремање и сервирање ужине као и куване хране(достава).                                                          
Административно- рачуноводсвена служба је у централном објекту.                                                   
Просторије за реализовање васпитно- образовног рада су светле, конфорне, опремљене 
одговарајућим намештајем и опремом за рад, прилагођено потребама и узрасту деце. Сваке године 
се ради на обнављању и богаћењу дидактичког материјала, играчака, очигледних средстава и 
стручне литературе у складу са финансијским могућностима установе. 

4. СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ И КАПАЦИТЕТА ВРТИЋА 
 

ЖИТИШТЕ 
 
 

група 

целодневни 
боравак 

припремни 
предшколски 

програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

 
укупно 

група деца група деца  група      деца 

млађа јаслена  1 17   српски 1 17 

старија јаслена 1 18   српски 1 18 

млађа 
мешовита  

1 25   српски 1 25 

старија 
мешовита  

1 26   српски 1 26 

припремна 
предшколска 

-  2 51 српски 2 51 

укупно 4 76 2 51 - 6 127 

 

        Објекат у Торку је такође наменски грађен 2002.године. То је леп, светао и врло пријатан 
вртић, ограђен, има двориште, али игралиште није одговарајуће урађено нити опремљено 
справама за игру. 

 

ТОРАК 

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 28 српски 1 28 
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Припремна 
група 

1 18 руунски 1 18 

Укупно 2 46 - 2 46 

 

      Вртић у Равном Тополовцу има једну радну собу, канцеларију, трпезарију и санитарни чвор. 
Објекат је у добром стању и налази се у склопу основне школе „Алекса Шантић“. Телесне 
активности изводе се у фискултурној сали школе и дворишту. Ентеријер је опремљен старим 
намештајем. 

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ 

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 9 српски 1 9 

Укупно 1 9 - 1 9 

 

 Вртић у  Банатском Двору, налази се у склопу основне школе „Ђура Јакшић“, двориште је 
ограђено и опремљено справама за игру.Радна соба је конфорна, светла, опремљена одговарајућим 
намештајем и дидактичким средствима.  

БАНАТСКИ ДВОР 

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 19 српски 1 19 

Укупно 1 19 - 1 19 
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Вртић у Честерегу налази се у склопу зграде основне школе „Петар Кочић“,  састоји се од једне 
радне собе, ходника, канцеларије, гардеробе и санитарног чвора. Двориште је 2022. године 
ограђено и опремљено справама за игру. Урађена је реконструкција надрстрешнице, замена олука, 
санитарних просторија и грађевинско- молерски радова, као и замена електро- инсталације. 

ЧЕСТЕРЕГ 

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 17 српски 1 17 

Укупно 1 17 - 1 17 

 

         Вртић у Торди је у склопу школе „Ендре Ади“, двориште  је ограђено и опремљено справама 
за игру. Ентеријер је окречен, замена електро- инсталације, замена прозора, постављање 
радијатора ради грејања гардеробе.  

ТОРДА 

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 11 мађарски 1 11 

Млађа група 1 10 мађарски 1 10 

Укупно 2 21 - 2 21 

 

              Вртић у Банатском Карађорђеву смештен је у старом објекту који припада основној школи 
„Никола Тесла“, где су смештени библиотека и спомен соба. Васпитно- образовни рад се одвија на 
спрату у две радне собе. Ентаријер окречен, урађени су санитарни чворови. Опремљеност 
просторија је допуњена новим намештајем,  поправљено је степениште. Физичко васпитање одвија 
се у радним собама. Објекат има приручну кухињу где се припрема храна која је опремљена  
кухињским намештајем и електричним уређајима.  
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БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО  

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 21 српски  1 21 

Млађа група 1 16 српски 1 16 

Укупно 2 37 - 2 37 

 

          Вртић Нови Итебеј, васпитно- образовни рад се изводи у посебном објекту који се састоји од 
велике радне собе, гардеробног ходника, кухиње и санитарног чвора.  Опремљеност ентеријера је 
задовољавајућа, на објекту је урађена фасада, радни простор је окречен. Двориште је ограђено и 
опремљено потребним справама и реквизитима за реализацију програма физичког васпитања. 
Објекат припада основној школи „Милош Црњански“. 

 

НОВИ ИТЕБЕЈ  

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 14 мађарски 1 14 

Млађа група 1 11 мађарски 1 11 

Укупно 2 25 - 2 25 

 

        Вртић Српски Итебеј, васпитно образовни рад се реализује у посебном објекту у коме 
предшколска установа користи две радне собе, хол, трпезарију, канцеларију, кухињу и санитарне 
чворове. Урађена је реконтрукција ентеријера - кречење, замена паркета, опремање санитарног 
чвора. Двориште је ограђено, делимично опремљено справама и реквизитима за реализацију 
физичког васпитања. Објекат припада основној школи „Милош Црњански“, Српски Итебеј. 
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СРПСКИ ИТЕБЕЈ  

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 18 српски 1 18 

Млађа група 1 13 српски 1 13 

Укупно 2 31 - 2 31 

 

         Вртић Међа налази се у склопу основне школе, састоји се од радне собе, канцеларије, 
просторије за гардеробу и санитарног чвора. Ентеријер је опремљен новим намештајем у складу са 
новим Основама програма, радна соба је окречена и замењена је расвета. Екстеријер се састоји од 
школског дворишта које је лепо урађено и ограђено. Објекат припада основној школи „Ђура 
Јакшић“.  

 

МЕЂА 

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 8 српски 1 8 

Укупно 1 8 - 1 8 

 

 

 

       Вртић у Хетину налази се у склопу основне школе, састоји се од радне собе, гардеробног 
ходника, канцеларије и санитарног чвора. Рађена је реконструкција целог објеката ( подови, кров, 
прозори, кречење објекта). Екстеријер се састоји од школског дворишта које је ограђено и 
омогућује делимичну реализацију програма физичког васпитања. 



9 
 

МЕЂА 

узраст деце полудневни боравак 
припремни програм 

језик на ком се 
изводи в.о. рад 

укупно 

група 
мешовита 

деца група  деца 

Припремна 
група 

1 8 српски 1 8 

Укупно 1 8 - 1 8 

 

 

5. ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА 
 

5.1.  Функција програма васпитно- образовног рада 
Образовање кроз подршку развоја свих потенцијала појединца и његовог оспособљавања за 
продуктиван властити и друштвени  живот има функцију обезбеђивања самоактуалиузације 
појединца и остваривање континуитета људске културе и друштвеног прогреса. Као друштвена 
пракса, оно што прокламује одређене друштвене вредности и идеале и заснива се на њима. Неке од 
тих вредности су трајне и универзално важеће, засноване на хуманистичком сагледавању човека и 
друштва, а неке се посебно актуализују датим  историјско- друштвеним контекстом.  У такве 
вредности спадају: несебичност, брига за друге, толеранција, моралност и одговорност, 
стваралаштво и креативност, иницијативност и иновативност, кооперативност, праведност, 
позитиван лични, културни, национални, социјални и планетарни идентитет.  

У предшколском васпитавању и образовању вредности и функције васпитања и образовања 
остварују се кроз: 

 Целовито сагледавање васпитања и образовања као повезаног процеса бриге, неге, 
образовања и васпитавања који су уткани у сваки сегмент заједничког живљења деце и 
одраслих у вртићу. 

 Усмереност на дугорочне циљеве, а не на краткорочне исходе и постигнућа.  Огледа се на 
усмерености  на развој способности саморегулације, симболичког изражавања,  социјалне 
и емоционалне компетентности,  као и позитиван идентитет.  

 Интегрисан приступ учењу и развоју се заснива на повезаном искуству онога што дете 
чини и доживљава у ситуацијама које су му смислене. 

 Континуитет у образовању који се остварује постављањем темеља целоживотног учењаи 
темеља развијања обрзовних компетенција и повезивањем са школом, породицом и 
локалном заједницом.  
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5.2. СХВАТАЊЕ О ДЕТЕТУ И УЛОГА ПРОГРАМА 
 

Основе програма полазе од хуманистичког схватања природе детета и његовог развоја.    Дете је 
јединствено и целовито биће. Свако дете је личност са својим јединственим могућностима и 
једнаким правима да се његова јединственот препозна и уважи.                          Дете је 
компетентно и богато потенцијалима. Да би дете испољило своје потенцијале, оно мора имати 
адекватну негу и подржавајућу средину и односе и мора бити заштићено  од сваког вида 
занемаривања и злостављања. Активни је учесник заједнице вршњака и одраслих. Дете је 
социјално биће, природно усмерено на односе са вршњацима и одраслима. Дете је активни 
учесник у друштвеним односима и процесима у породици, дечјем вртићу и заједници којој 
припада и својим учешћем доприноси обликовању те заједнице.                                                       
Дете је посвећено учењу.  Дете има урођену мотивацију да учи и сазнаје. Дете учи интегрисано: 
његово физичко, емоционално, социјално, језичко, чулно,  когнитивно учење, узајамно је повезано 
и одвија се симултано.  Дете је креативно. Дете има креативни потенцијал да изрази себе и своје 
разумевање света на много различитих начина и да на креативан начин повезује различите 
димензије свог искуства и прерађује своје идеје и доживљаје. Дете користи различите начине 
изражавања који су једнако вредни, како би изразило, разумело и разменило осећања, идеје, 
мисли, вредности и уверења. Дете је биће игре. Игра је прирођен начин односа детета према свету 
кроз који оно доживљава, проширии прерађује своје искуство , обликује себе о свет и гради 
сазнања о себи и свету, развијајући потенцијал отворености, флексибилности и стваралаштва.  

 

 

6. ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО ТРИ 
ГОДИНЕ 

 

        Основни задатак васпитања деце раног узраста је очување, подржавање и оплемењивање 
спонтаног израза детета у односу на околину и поштовање његове индивидуалности у откривању 
света и развоја.  На основу броја уписане деце, просторних и кадровских могућности у нашој 
установи овај рад одвија се у две јаслене групе. У јасленим групама бораве деца узраста од 1-3 
године. Према овом програму нега и васпитање деце врши се стварањем повољне васпитне 
средине у којој ће дете стицати васпитна искуства по сопственом програму, откривајући себе и 
своју околину у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима.                                         
У раду са децом јасленог узраста полази  се од принципа јединства неге и васпитања. Процес неге 
и васпитања прилагођава се сваком детету његовим потребама и могућностима. Нега подразумева 
и превентивну здравствену заштиту којом се чува здравље деце и превентивно делује на могуће 
болести.  Игра има централно место у раду са децом као водећа активност кроз коју деца расту , 
развијају се и уче. Игра омогућава, подстиче и култивише спонтане изразе и понашања детета, 
омогућава поштовање дечјих способности и откривање света око себе.   Циљеви нег е према 
развојним аспектима: 



11 
 

Циљеви физичко- сензорног развоја су: 

 Одржавање и унапређивање физичког здравља деце, 
 Обезбеђивање повољних утицаја на општи равзој организма, 
 Стварање услова за развој и кретање, правилно држање тела и овладавање моториком, 
 Усавршавање функција чула,  
 Развијање навика у свери задовољавања хигијенских и физиолошких потреба.  

 

    Циљеви социјално-емоцијални:  

 Очување способности и искрености детета у контакту са околином, 
 Неговање отворености за доживљај, 
 Пружање помоћи у стицању самосталности, 
 Усвајање основних моралних вредности (добро- лоше) и норми понашања, 
 Развијање способности учења у заједничким активностима са одраслима и вршњацима, 
 Култивисање емоционалног изражавања. 

 

      Циљеви интелектуалног развоја: 

 Подстицање и неговање природне радозналости, 
 Подстицање развоја маште и неговања осетљивости за утиске, 
 Подстицај развоја сензо-моторне интелигенције кроз решавање проблема, 
 Подржавање спонтане вербалне и невербалне комуникације, 
 Подстицање развоја говора и богаћење комуникације као средства за стицање искуства 

кроз практичне активности.  
 

Сарадња са породицом је саставни део Годишњег плана и биће реализован кроз следеће 
активности: 

 Индивидуални разговори 
 Групни разговори 
 Учешће родитеља у реализацији васпитно-образовних активности 
 Писмена обавештења и путем сајта Установе 

 

        Унапређивање квалитета васпитно-образовног рада у јасленим групама одвија се кроз 
едукацију васпитача и медицинских сестара и путем акредитованих програма, праћења и 
евалуације.  

7.ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

           Програм превентивне здравствене заштите има за циљ формирање здравог, задовољног и 
безбрижног детета. Програм се реализује кроз низ мера и активности у сарадњи са надлежним 
службама у установи, Домом здравља и Заводом за јавно здравље.  
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Основни задаци превентивно здравствене заштите: 

 Јачање и заштита дечјег организма(стварање адекватних услова у току боравка деце у Пу, 
стручну негу, правилан распоред живљења, правилну исхрану); 

 Активности на формирању културно-хигијенских навика које воде ка очувању и 
унапређивању здравља детета(одржавање личне хигијене, физичко рекреативне 
актинвости, заштита, животне средине); 

 Периодична контрола раста и развоја(мерење телесне тежине и висине, превентивни 
прегледи); 

 Периодично контролисање вашљивости и предузимање одговарајућих мера; 
 Дневна, месечна и годишња контрола санитарно-хигијенских услова и безбедности свих 

простора у објекту; 
 Обезбеђивање оптималне температуре, осветљености и проветрености просторија; 
 Свакодневна контрола коришћења дезифекционих средстава и средстава за хигијену; 
 Дератизација и дезинфекција установе. 

 

          Здравствено-васпитни рад је саставни део унапређивања здравља, раста и развоја деце. Деца 
кроз игру добијају основне појмове о здрављу, обележавају се значајни датуми из календара 
здравља.  

       У оквиру превентивно-здравствене заштите предузимају се хигијенско- епидемиолошке мере 
за здравствену заштиту од заразних и других болести: 

 Санитарни преглед свих радника сваких шест месеци 
 Систематски преглед деце пред полазак у школу(педијатар, стоматолог) 

 

          У установи се води здравствена документација: 

 Здравствени картон деце; 
 Дневник посета медицинске службе, санитарне инспекције. 

 

8. ПРОГРАМ АДАПТАЦИЈЕ 
 

Свако дете је индивидуа за себе и другачије реагује на новонастале ситуације у његовом животу. 
Полазак у вртић код неке деце изазива плач, вриску и бацање на под, а нека деца реагују 
одбијањем хране, спавањем, мокрењем у кревет, жале се на болове у стомаку, на све начине 
одуговлаче да крену у вртић. Све су то очекиване реакције у периоду адаптације детета на боравак 
у вртићу.  Период адаптације подразумева време које је детету потребно да се навикне и прихвати 
нову средину. Нова средина са собом носи ново окружење, нове особе, децу, простор и дневни 
режим који има другачији ритам.  
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ТИПОВИ АДАПТАЦИЈЕ 
 

           Лака адаптација представља нормалну реакцију на промене средине деце која имају 
оптималне васпитне услове и која су успоставила сигурну и стабилну емоционалну везу са 
родитељима. Код такве деце све реакције и промене у понашању пролазе у периоду од 10-15 дана 
боравка у колективу. 

         Адаптација средње тежине имају деца чије се промене у понашању продуже до месец дана 
боравка у вртићу или јаслицама, током којих дете упорно одбија долазак у колектив.  

        У процесу адаптације важну улогу имају родитељи, који  треба да: доводе дете у договореном 
року за пријем, имају пуно разумевање за дететова осећања и реакције, да проводе више времена 
са дететом код куће у играма  и активностима које воли, упознају са васпитачем, да учествују у 
реализацији појединих активности. 

    Да би процес адаптације био успешан од васпитача се очекује: да обезбеди пријатан и 
подстицајан амбијент, омогући детету да стекне поверење у себе и особе које брину о њему пруже 
детету топлину, поштовање, искреност, реагује на дечије потребе, разуме и жеље родитеља и раде 
заједно са њима у интересу деце.  

 

9. ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
ДЕЦЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ 

ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ 
 

     Рад са децом узраста од 3-5,5 година одвија се по Основама програма предшколског васпитача 
и образовања и од 3 године до укључивања у програм за школу. 

   Општи циљ предшколског васпитања и образовања је да дете открива и упозна себе, развија 
односе и стиче искуства и сазнања о  другим људима, да сазнаје свет око себе и начине деловања 
на њега. 

    Приоритетни задаци васпитно-образовног рада са децом од 3-5,5 година су: 

 Стварање повољне средине за учење и развој; 
 Богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, 

физички и интелектуални развој; 
 Праћење развојних и индивидуалних карактеристика; 
 Остваривање што боље сарадње на различитим нивоима (васпитач-дете, васпитач-

васпитач, дете-дете, васпитач-родитељ, васпитач-шире окружење.) 
       Наведени задаци реализују се кроз планирање и развијање тема, садржаја, активности чије је 
полазиште дато у Основама програма и на основу чега се врши операционализација од стране 
васпитача(конкретни циљеви, садржаји и активности). 
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       Васпитно- образовни програм се планира, реализује и прати на нивоу групе, на нивоу тима( 
више група), на нивоу објекта и Установе. 

      Специфичности сваке групе, потребе, интересовања и могућности деце у групи у великој мери 
одређује планирање, праћење и евалуацију рада на индивидуалном плану, плану тимова и 
Установа.  

Циљеви подршке добробити 

Подршка персоналној добробити: 

 Развијање свести и бриге о свом телу и о себи; 

 Развијање моторичких способнсоти и вештина и чулне осетљивости; 
 Развијање саморегулације као унутрашње контроле, способности одлагања жеља, 

прихватање  захтева и налажења алтернативе; 
 Развијање психолошке самосталности; 

 Развијање идентитета и самоприхватања; 

 Развијање емоционалне компетентности као способност доживљавања и изражавања 
широког спектра емоција и разумевање властитих и туђих емоција. 
 

Подршка делатној добробити детета: 

 Развијање креативнст испољавања и изражавања и стваралачког уобличавања својих 
доживљаја и сазнања; 

 Развијање свих видова комуникације и овладавање различитим функцијама говора; 

 Развијање рефлексивности и самодирекције као основе учења да се учи; 

 Развијање диспозиција за учење као што су истрајност, радозналост, иницијатива и 
креативност, отвореност за сарадњу, одговорност; 

 Развијање основа кључних за целоживотно учење; 
 Развијање отпорности на стрес. 

 
Подршка социјалној добробити детета: 

 Развијање позитивног културног и социјалног идентитета и задовољства и поноса 
припадношћу различитим заједницама(вршњачкој, породичној, локалној, националној, 
глобалној); 

 Развијање социјалне компетентности као способност емоционалног везивања и 
емпатичности, успешне социјалне комуникације и кооперативности; 

 Развијање моралних вреднсоти и норми способности моралог расуђивања, правичности и 
уважавање разлика: 

 Развијање емпатије, предусретљивости, толеранције, племенитости и солидарности; 

 Развијање свести о узајамној повезаности њуди и природе и бриге за животну средину.  
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10. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 

 

     Припремни предшколски програм је део обавезног деветогодињег васпитања и образовања и 
остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања.                                                               
Припремни предшколски програм се остварује у Установи кроз полудневни и целодневни 
организациони облик.                                                                                                         
Програм доприноси остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно-
образовној средини која поштује његове способности, уважавајући потребе, подстиче његов 
психофизички развој. Програм се ослања на потенцијале детета, помаже му да изрази своју 
особеност, своје унутрашње потребе интересовања и даље их развија. Такође доприноси и 
социјалној стабилности деце проширивању, сређивању социјалних и сазнајних искуства деце, 
оснажује комуникативну компетенцију, доприности емоционалној подржава мотивацију за новим 
облицима учења и сазнавања.  

      Укључивање деце у припремне предшколске групе има компезаторску функцију јер се на тај 
начин вој деци обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства 
чие се ублажују социјално културне разлике и обезбеђује донекле једнак старт за полазак у школу. 

     Циљ васпитно- образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе: 

 Да сва деца предшколског узраста, кроз подршку њиховој добробити, имају једнаке 
могућности за учење и развој; 

 Да учешћем у програмима деца имају прилике и могућности да буду срећна, да се осећају 
задовољно, остварено и прихваћено, да граде односе поверења и уважавања, блискости и 
пријатељства; 

 Да деца развијају диспозиције за целоживотно учење као што је отвореност, радозналост, 
отпорност, рефлексивност, истрајност, поверење у себе као способног ученика и позитивни 
лични и социјални идентитет, чиме се постаљају темељи развијања образовних 
компетенција; 

 Да деца учешћем у програмима имају прилике да упознају, истражују и преиспитују 
различита подручја људског сазнања и делања, различите продукте културе и начине 
грађења и изражавања значења; 

 Да породица учешћем у програмима имају прилике да активно учествују у васпитању и 
образовању своје деце на јавном плану, да освесте своје потребе  и капацитете  и развијају 
родитељске компетенције; 
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10.1. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ НА ЈЕЗИЦИМА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 

Припрема деце за школу на мађарском језику реализује се у  Торди и Новом Итебеју, а на 
румунском матерњем језику у Торку.  

 

10.2. Васпитно- образовну рад са децом на језицима националних мањина 
 

Основе програма пружају могућност деци у вишекултурној средини да усвоје различите облике 
комуникације: 

 Очување и развој националног и културног идентитета; 
 Упознавање националне културе; 
 Проширивање и успостављање различитих културних веза; 
 Развијање позитивних ставова према култури других националности, прихватање и 

толеранција различитости. 
Овакав облик рада остварује се у Банатском Двору и Новом Итебеју.  

 

11. ПРОГРАМ ПАРТНЕРСТВА СА ПОРОДИЦОМ 
 

           Програм подршке породици је неопходан  у циљу јединственог деловања родитеља и 
васпитача у васпитно- образовном процесу. Родитељи се упознају са организацијом рада установе 
, поступком уписивања, припреме документацје(потврда о здравственом стању), упознавањем са 
васпитачем(медицинском сестром), договор о увођењу детета у групу, адаптација, као и са новом 
концепцијом програма. Вртић мора бити место које емитује добродошлицу породици и уважавање 
породице јасним просторно-организационим показатељима(нпр. постојање собе/ простора за 
родитеље, постера добродошлице).  

      Основни принципи партнерства са породицом базирају се на неговању партнерског односа, 
поштовања личности и улоге родитеља. Партнерство се одвија  кроз дијалог са родитељима о 
различитим начинима укључивања породице: као члана савета родитеља, али и као учесника у 
непосредним активностима са децом.  Родитељи се лично позивају на учешће у појединим 
активностима и питани су шта је за њих важно и шта би волели у односу на своју деце и себе.  
Установа подстиче социјалне активности које пружају могућност дружења и развијања односа 
између самих породица и између родитеља и васпитача кроз излете, шетње, култруне догађаје. 
Нове Основе програма омогућава уважавање различитости породица и пружа различите начине 
укључивања и прилагођавања потребама и могућностима родитеља.  
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Партнерство са породицом гради се кроз: 

 Узајамно поверење и поштовање; 
 Познавање, емпатију, осетљивост и уважавање перспективе друге стране; 
 Сталну отворену комуникацију и дијалог; 
 Узајамно препознавање и уважавање јединственог доприноса и снага сваке стране; 
 Заједничко доношење одлука и спремност на компромисе и промене.  

12. ПРОГРАМ ПАРТНЕРСТВА СА ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

Заједница је директн, а преко породице индиректно, обликује услове и начине одрастања детета. 
За дете је заједница пре свега његово непосредно окружење- породица, суседство, родбински 
систем , вртић и друге установе и институције које оно посећује и у њих се укључује, попут дома 
здравља, продавнице, отворених простора( парк, игралиште, двориште), играонице, библиотеке, 
позоришта за децу. Још пре него што овлада ходом и говором дете је заинтересовано за различите 
врсте доживљаја и искуства која му пружају нова окружења. Тиме оно развија нова знања, осећање 
припадништва и заједничког  социјалног учешћа, као и властите вредности и идентитет.  

Партнерство између вртића и заједнице огледа се кроз: 

 Коришћење простора и ресурса у заједници за реализацију различитих активности( 
отворени простори, институције образовања, културе и спорта); 

 Деца и васпитачи учествују у различитим дешавањима у локалној заједници( прославе, 
фестивали, акције); 

 Организују се манифестације у које се укључују чланови локалне заједнице(представе, 
изложбе, преформанси, промоције); 

 Локалне привредне и услужне оргранизације ( фабрике, занатске радње, банке, тржни 
центри) су места реализације програмских активности или учествују у активностима у 
вртићу. 

 Омогућава породицама повезивање са другим услугама и програмима у локалној заједници 
који су потребни породици; 

 Сарадња са школом кроз узајамне посете, организовањем заједничких активности.  
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13. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Социјално-заштитна функција у предшколској установи реализује се на следећим 
нивоимаПредшколске установе: 

  Васпитне групе; 

  Раду са децом и родитељима, односно старатељима; 

  Раду са запосленима у сарадњи са локалном заједницом. 

           Социјална заштита у установи реализује се у циљу заштите права деце са развојним 
тешкоћама, заштите права деце без родитељског старања, заштита права деце из материјално 
угрожених породица, заштита права усвојене деце и деце у хранитељским породицама, деце 
избеглих и расељених лица, деце ромске и других националности.  

Важни задаци у оквиру социјалне заштите су:   

Допринос социјалној сигурности и стабилности породице; 

  Допринос васпитној функцији породице; 

  Подршка социјализацији детета и његовом активном укључивању у колектив иширу заједницу; 

  Ублаживање последица сиромаштва и социјалне искључености; 

  Превенција и заштита деце од насиља, занемаривања и злостављања; 

  Стварање квалитетних услова за раст, развој и учење предшколског детета. 

Програм социјалне заштите се реализује са партнерима у окружењу: Центар за социјални рад, 
Одељење за друштвене делатности и социјалну заштиту општинске управе, Интересорна комисија, 
Полицијска управа, Црвени крст, родитељи и друге надлежне институције. 

14. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

Програм инклузивног образовања има за циљ да у складу са Законом и другим прописима 
унапреди рад са децом са одређеним тешкоћама у развоју, као и са децом из маргинализованих и 
осетљивих друштвених група, да им се обезбеди равноправан боравак у предшколској установи 
без дискриминације и издвајања.  

Програм инклузивног образовања је релативно нов у нашој установи, тако је да је пред нама један 
одговоран задатак да тај програм реализујемо на начин који ће тој деци бити од помоћи у њиховом 
развоју и напредовању.  
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Инклузивни програм реализоваће се кроз рад  тима стручног  тима за инклузивно образовање ( на 
новоу Установе) Чине га: представник васпитача, стручни сарадници, представник родитеља, по 
потреби стручњак ван установе ( по одобрењу локалне самоуправе).  

Тим прави индивидуални образовни план (ИОП) за свако дете за које се процени да има потребу за 
додатном подршком, уколико постоји сагласност родитеља. Стручни тим за инклузивно 
образовање доноси Програм инклузивног образовања, у коме се дефинишу процедуре, поступци и 
обавезе Тима за пружање додатне подршке. 

 Програм садржи:  

 Начин проналажења и препознавања деце за коју се претпоставља да им је потребна 
додатна подршка;  

 Упис новог детета са тешкоћама у развоју у васпитну групу;  
 Садржај и начин вођења документације о детету;  
  Израда ИОП-а;  
 Задаци и обавезе чланова ИОП-а  
 Писање и садржај индивидуалног образовног плана  
 Праћење и евалуација ИОП-а.  

 
Уколико се процени да је детету потребна одговарајућа подршка, установа ће осигурати приступ 
Интерресорној комисији. Према постојећем Закону може се ангажовати педагошки асистент или 
други пратилац детета. Циљ израде  ИОП-а је постизање оптималног укључивања детета у редован 
васпитно-образовни процес и његово осамостављивање у вршњачком колективу. ИОП доноси 
Педагошки колегијум, на предлог Тима за пружање додатне подршке деци. Родитељ даје 
сагласност за спровођење ИОП-а. ИОП се доноси и вреднује тромесечно у првој години уписа 
детета, у свакој наредној на почетку полугодишта.  

Структура Индивидуалног образовног плана:  

 Опис тренутних могућности детета  
 Индивидуалне карактеристике ( снаге, потребе, интересовања)  
 Детаљан опис области за коју се планира подршка  
 Циљеве и исходе који се желе постићи  
 Облике, типове, нивое, садржаје и учесталост подршке  
 Структуру тима и задатке чланова тима  
 Праћење и вредновање постављених циљева и задатака  
 Динамику састанака 
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15.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА 
 

15.1. Основ за доношење Програма 
 

       На основу општег и посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања, 
занемаривања и злоупотребе у васпитно- образовним установама , предшколска установа „Десанка 
Максимовић“ израдила је Програм за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања и 
злоупотребе. У изради Програма руководили смо се свим специфичностима и могућностима наше 
установе како би осигурали безбедан боравак деце. 

15.2. Значење појма насиља и његови облици 
 

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног и поновљеног вербалног или 
невербалног понашања који има за последице стварно или потенцијално угрожавање здравља, 
развоја и достојанства деце.  

Насиље може имати следеће облике: 

 Физичко насиље - односи се на понашање које доводи до стварног или потенцијалног 
телесног повређивања детета; 

 Емоционално (психолошко) насиље - односи се на понашање које доводи до тренутног или 
трајног угрожавања психичког или емоционалног здравља детета; 

 Социјално насиље - представља искључивање из групе и развојни видови дискриминације; 

 Сексуално насиље и злоупотреба деце - подразумева укључивање у сексуалну активност 
коју она не схватају у потпуности и за коју нису развојно дорасли.                                   

 Насиље коришћењем информативних технологија(електронско насиље) - односи се на 
насиље коришћењем информационих технологија 

 Злоупотреба деце- представљају све што институције и институције чине или не чине, а 
што директно утиче или индиректно штети деци; 

 Занемаривање и немарно поступање - представља случајеве пропуштања установе или 
појединца да обезбеди услове за правилан развој детета што у противном може нарушити 
његово здравље, физички, ментални, морални и друштвени развој.  

 Експлотација деце - односи  се на њихов рад у корист других особа или установе. 
 

15.3. Принципи, циљеви и задаци програма 
 

Основни принципи на којима почива Протокол, а који представљају смернице за деловање су: 

 Омогућавање услова у Установи, који деци обезбеђују сигуран живот и рад, који 
доприноси њиховом развоју; 

 Интерес детета је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у Установи 
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иликоји учествују у раду Установе: 
 Обезбеђује поверљивост података и право на приватност детета; 

 Учешће детета у процесу заштите кроз благовемена обавештења на начин који одговара 
њиховом узрасту и разумевању; 

 Протокол се односи на сву децу у Установи без обзира на њихов пол, узраст, породични 
статут, етичко порекло, веру и било које друге социјалне и индивидуалне карактеристике, 
способности и специфичности детета. 

15.4. Општи циљеви 
 

Програм за заштиту деце од насиља, злостављања, занемаривања и злоупотребе је унапређивање 
квалитета живота деце применом: 

 Мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад; 

 Мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање, занемаривање и 
запостављање деце. 

 

15.5. Циљеви у превенцији 
 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 
2. Укључивање свих интересних група( деце, васпитачи, мед.сестре, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница) 
у доношењу и развијању програма превенције; 

3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе 
за препознавање насиља, злостављања и занемаривања; 

4. Дефинисање процедура и поступка за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама 
насиља; 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за 
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља; 

6. Унапређивање компетенција васпитног особља, деце, родитеља, старатеља и локалне 
зазједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања.  
 

15.6. Циљеви у интервенцији 
 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 
2. Успостављања система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 
3. Стално праћење  и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

програма заштите; 
4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграције детета у заједницу вршњака 

и живот установе; 
5. Саветодавни рад са децом који трпе насиље, који врши насиље и који су посматрачи 

насиља. 
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15.7. Задаци у превенцији 
 

 Израда Програма за заштиту деце од насиља (превентивне и интервентне активности); 

 Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступка; 
 Развијање и неговање богатства и различитости и културе понашања у оквиру васпитно- 

образовних активности; 
 Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликта; 

 Организовање разговора, представа, изложби о безбедности и заштити деце од насиља; 

 Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

 Умрежавање свих кључних  носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Управни одбор 
...) 

15.8. Задаци у интервенцији 
 

 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља; 

 Сарадња са релевантним службама; 
 Континуирано евидентирање случајева насиља; 

 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања; 

 Подршка деци која трпе насиље; 

 Рад са децом која врше насиље; 

 Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 
 Саветодавни рад са родитељима.  

 

15.9. Превентивне активности 
 

Превентивне активности као саставни део Прогама односе се на план и програм рада који 
подразумева реализацију циљева и задатака у овој области и уско су повезане са интервентним 
активностима. План и програм превентивних активности, биће саставни део Годишњег програма 
рада и сачињаваће  се за сваку радну годину на основу интервентних активности иевалуације 
превентивних и интервентних активности.  
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16. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ОДМОРА И ПОВРЕМЕНИ ПРОГРАМИ 
 

Садржаји ових прогама имају за циљ подстицање дечијег развоја и стицање нових искустава из 
различитих области према интересовању деце и родитеља.  Реализација програма спроводи се од 
стране запослених према програмима које самоиницијативно израђују.  

Програми који ће се одвијати у складу са препорукама ресорног Министарства и 
организацијом рада установе у контексту епидемиолошке ситуације: 
 

 Екскурзије као други програми и облици рада и услуга – пригодни и 
повремемни програми; Ексурзије и излети одвијаће се у складу са дечијим 
темама/пројектима уз могућност присуства родитеља. Екскурзије и излети – 
пригодни и повремемни програми биће организовани у складу са ''Правилником 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). 
Циљеви екскурзија и излета јесу: 

 Подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у отклањању 
или кориговању негативних чинилаца развоја;  

 Стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 
коришћења слободног времена;  

 Стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз развијање толеранције 
у односима међу људима;  

 Ублажавање последица вишемесечног боравка у затвореном простору (умањене 
физичке активности, неправилне исхране и др.);  

 Формирање позитивних ставова према природи и њеној заштити;  
 Обогаћивање постојећих и стицање нових знања и искуства; 
 Самостално старање о себи; 
 Развијање културе понашања; 
 Богаћење културног живота кроз различите садржаје. 

 
 Еколошке радионицебиће реализоване као радионички облик рада који ће 

подразумевати укљученост запослених, деце, родитеља и шире друштвене 
заједнице. Циљ ових активности јесте развијање дечеје свести о значају очувања 
животне средине, као и стицање практичних вештина у односу на теоријско знање. 

 Културно-уметничке активности- које подразумевају припрему пригодних 
наступа на јавним манифестацијама;Кроз активно учешће деце на јавним 
манифестацијама на којима деца дају свој доприност повећава се видљивост 
установе у локалној заједници.  

 Неговање културе и националне припадности  
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„Вртић по мери детета“ – Инклузивни модел рада-  
 

Савремени концепт образовања У складу са тенденцијом да се вртић прилагоди 
сваком детету и жељом да се и деци са тешкоћама у развоју обезбеди што квалитетнији 
живот у вртићу, у ПУ "Десанка Максимовић" се од 2000/01. године примењује инклузивни 
модел рада . Од 2009. године инклузивни програм је у нашој земљи и законски регулисан. 
Активости које се дешавају у вртићима, подстичу комуникацију и омогућавају усвајање 
социјалних норми. Вршњаци без тешкоће у развоју представљају позитиван модел и они 
су драгоцени у подстицању развоја вештина и усвајању знања које се стабилизују са много 
мање интервенција него када са децом са тешкоћама у развоју раде само одрасли.  

Основни циљ:Основни циљ програма је подстицање развоја и укључивање деце са 
тешкоћамау развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа.  

Посебни циљеви: Посебни циљеви подразумевају: Укључивање деце са тешкоћама 
у развоју предшколског узраста у редовне групе вртића на територији Житишта развијање 
адекватних метода рада, који омогућавају пуну интеграцију деце са развојним тешкоћама 
под једнаким условима који постоје за осталу децу, а који уз адекватну подршку воде 
квалитетнијем задовољавању потреба све деце у групи 
 

17. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА 

 

Вредновање оставрености Предшколског програма је од изузетног значаја за евалуацију васпитно-
образовног процеса у установи.  

Евалуација планираних програмских циљева, задатака и садржаја заснована је на посматрању, 
евидентирању, извештавању и информисању, који су у функцији преиспитивања васпитне праксе 
у односу на постављене циљеве и очекиване ефекте.  

 

Праћење остваривања Предшколског програма реализоваће кроз:  

 Кроз контуирано праћење остваривања стандарда квалитета рада у предшколским 
установама кроз процес самовредновања - 

 Стално праћење и посматрање деце, планирање и праћење процеса реализације, увид у 
ефекте, продукте...( на нивоу групе, вртића, Установе) 

  Евиденција рада тимова, Педагошког колегијума, кроз записнике и извештаје  
 Годишњи извештај рада Установе Тим за развој Предшколског програма прати и 

координира реализацију Предшколског програма, израђује иструменте са самовреновање 
и вредновање рада у одговарајућим областима, прати реализацију активности у оквиру 
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постављених циљева из Предшколског програма, Развојног плана и Годишњег плана рада 
установе. Користе се Записници са стручних актива, тимова, Васпитно-образовног већа. 
Сумирани резултати евалуације систематизовани су у годишњем Извештају о реализацији 
васпитно-образовног плана. Иструменти који се користе су упитници, графикони, анализе, 
скале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Председник Управног одбора                                                                    Директор 

__________________________                                                      ____ ________________ 


