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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

 Савеза  удружења  васпитача  Србије за   2014. годину 

 

 Активности  Савеза  у  протеклом  једногодишњем  периоду  заснивали  

су  се  на: 

 Квалитетнијој и садржајнијој  организацији  стручних  сусрета и анализи 

организације  и начина презентовања  радова и  пратећих садржаја .          

       У току прошле године Савез је организовао  пролећне и јесење  стручне 

сурете на којима је презентовано 72  рада  стручних  тимова  прeдшколских 

установа Србије и  радова  предшколских установа земаља у окружењу, на 

којима је  учествовало око 900 васпитача ,  стручних сарадника, медицинских 

сестара-васпитача, директора и просветних саветника.  

        Реализоване су актуелне теме "Учење , креативност  и  сарадња  у  вртићу“ 

и  „Васпитно-образовне стратегије у ПУ у функцији развоја дечјих 

компетенција“ - стручни радови који  су  се уклапали у теме.  

      На  нивоу окружних удружења реализовано је 2 семинара Математика  у 

вртићу   са 600  учесника васпитача  и Холистичко васпитање и образовање 

деце у активностима развоја говора и ликовног васпитања   са  

150 учесника, тај тренд се наставља. 

      На  сусретима  је организован округли сто са темом:“Примена  луткарског и 

драмског стваралаштва у васпитно-образовном процесу у циљу    јачања  дечјих 

и васпитачких компетенција“. Презнтован је пројекат ,,Учимо кроз игру“- 

Удружења васпитача Београда . Видели смо и приказ  студијског путовања  

„Предшколство у  Шведској“ . На пролећним сусретима представљене     су 
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књиге „Музика као  подстицај“ ,  „Од Вртопа до самовредновања“,      

„Васпитач  у  истраживању сопствене  праксе“ ,   „Весела математика“ и 

„Ризница  домаћих  животиња“. 

 Савез  се  бавио   разматрањем  разврставања  послова васпитача по 

платним групама као основе за прављење  платних разреда. 

 Учешћу у  почетном   договора  за израду  документа  нових  Основа 

програма предшколког васпитања и образовања. 

 Година  за нама је обележена  десетогодишњицом постојања и активности 

савеза. 

 Разматрани  су   Акциони  планови за спровођење  Стратегије развоја 

образовања  у Србији до 2020. 

 Разматрани  су    извештаји  са  састанака  НПС и дат је предлог листе  

кандидата за новог  члана  НПС – представника Савеза. 

 Представници Савеза су били активни учесници на трећој  Научно-

стручној  конференцији  Балканског савеза удружења васпитача као 

аутори  стручних радова и као активни учесници. У оквиру размене 

васпитача на нивоу Балканског савеза,  организована  је посета  

предшколској установи  у Бања Луци са циљем размене искустава . 

 Треба истаћи то да су се помоћник  министра  г-Антонијевић  и  г-

Лазаревић,  руководилац групе за послове предшколског васпитања и 

образовања , били у правом смислу партнери  Савезу  у  сваком погледу 

подржавајући  иницијативе  Савеза за новим садржајима   организације 

активности. 

Изостала је  реализација   добре  идеје  Министарства просвете  да се радни 

састанци  струковних  удружења - Савеза који су репрезентативни , одржавају 

месечно   и да се на њима разматрају сва битна питања из области 

предшколсколског васпитања и образовања.  



 Организација   окружних  стручних  сусрета  у  протеклој  години  била је 

у  Нишу, Лесковцу и Зајечару   присуствовало  је  620 васпитача. 

Препознато је  као веома корисно за васпитаче.  Ове године  су 

пријављена  још  4  окружна стручна скупа.   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, представник у НПС, 

директори  предшколских установа са округа, просветни саветници,   као 

и установе  чији  се радови  презентују, а по избору  окружних  

удружења. 

 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. До сада, оба 

представника у НПС  су  веома одговорно обављале  свој  задатак,  што  

се види  и из докумената  на која  смо имали  предлоге и примедбе  у  

односу  на Законе и подзаконска  акта као и на друга документа. 

 Разматран  је   финансијски  извештај   Савеза  на Управном  одбору  и  уз  

исцрпан  извештај  Надзорног  одбора   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. 

 Сарадња  са  Савезом  медицинских  сестара,  Друштвом  стручних  

сарадника  и  сарадника  и Активом директора је  добила је нову 

димензију потписивањем  Споразума о сарадњи 25.јуна 2014..  

Постигнут  је договор  о  заједничком ангажовању  око  осмишљавања и  

припреме  тема и организације  Првог Конгреса  стручних радника 



предшколских установа Србије - СРПУС  који  ћемо  организовати ради  

постизања  заједничких  циљева. 

 Сарадњом  са министраством  просвете, науке и технолошког  развоја  

можемо  да будемо  задовољни  више  него  икада  до сада. Министарство  

је прихватило  Савез  као  партнера  у  заједничком  договарању  и 

решавању   битних  питања  из предшколства. Из тога следи закључак да  

ће се једно по једно  питање  заједнички  решавати. 

 Сарадња  са високим  школама и факултетима  за образовање  васпитача  

у протеклој години одвијала се на вишем нивоу  око сарадње 

припремања  прве Стручне конфернције  за  васпитаче  . Савез  

предузима  кораке  даље  и дубље  сарадње    на стручном пољу  и  

покушају  усаглашавања  програма  са потребама  праксе. 

  Савез се често  бавио  организационим  и другим    питањима  битним  за 

рад  васпитача, а налазећи  разна  решења  на постављене  захтеве  

васпитача  предшколских  установа Србије. 

       Из  наведеног  се види  да је Савез  усмерен  на  стручно  усавршавање   

васпитача  и  информисање  о  новинама у  области  предшколства  

сагледавајући    васпитни   процес.  

    Чврсто верујемо да је снага споја логике и креативности одлична подлога за 

разој стваралаштва, истраживања  и вредновања   сопственог рада.  

        

17. 04. 2015.                                                председник Управног одбора    

                                                                     Слободанка  Радосаљевић                                                                     


