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На основу члана 71. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), члана 

16. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010), члана 65. став 

1. тачка 2. Статута Предшколске установе „Наши бисери“ бр. 86/2014, у складу са Правилником о 

општим основама предшколског програма, Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ 

на својој седници одржаној дана 12.7.2017. године, донео је  

 

 

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Предшколске установе „Наши бисери“ 

 

1 Уводне напомене  

Полазишта за израду овог програма су: 

 

 
 

 

2 „Лична карта“ дечјег вртића 

НАЗИВ: Предшколска установа „Наши бисери“ 

СЕДИШТЕ: 24420 Кањижа, Карађорђева 30. 

ТЕЛ/ФАКС: 024/ 874-380, е-маил: насибисери@кањиза.рс 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8891 

РЕГ. БР. ПРИВРЕДНОГ СУДА: Фи 57/2016 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08025380 
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Објекти у којима се изводи васпитно-образовни рад: 

 

Објекат „Наши бисери“ - централна зграда, Кањижа, улица Карађорђева бр. 30 

Површина зграде: 820 м2 

Дечје игралиште, зелена површина: 3542 м2 

Наменска зграда, изграђена 1972. године. 

У објекту има 5 радних соба. У згради постоји фискултурна сала, а на спрату се налази 

административно одељење и руководство. Дечје купатило је комплетно обновљено у 2011. години. 

У дворишту забавишта постоји игралиште. 

 

 

 

Објекат “Маслачак“ , Кањижа,Широка улица бр. 68 

Површина зграде: 820 м2 

Дечје игралиште, зелена површина: 1467 м2 

Наменска зграда, изграђена 1976. године. 

У објекту има 5 радних соба. У згради постоји фискултурна сала. У овој згради је смештена 

централна кухиња. Дечје купатило је комплетно обновљено, за време летњег распуста, 2012. године. 

У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште. 
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Објекат „Сунчица“, Кањижа, улица Сибињанин Јанка бр. 42 

Површина зграде: 269 м2 

Дечје игралиште, двориште: 647 м2 

У овом објекту постоје три радне собе, за три групе на јасленог узраста. Једини објекат Установе 

који није наменски изграђен али је обновљен 2008 године. У дворишту забавишта постоји 

новоопремљено игралиште. 

 

 

 

Објекат „Сунцокрет“,  Хоргош, Улица Барток Беле бр. 3 

Површина зграде: 820 м2 

Дечје игралиште, зелена површина: 1730 м2 

Наменска зграда, изграђена је 1970.  

У објекту има 5 радних соба. Објекат располаже сопственом кухињом. У згради постоји 

фискултурна сала. Дечје купатило је комплетно обновљено за време летњег распуста 2012. године. 

У дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште. 
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Објекат „Бела рада“, Мале Пијаце, Улица Арањ Јаноша бр. 14. 

Површина зграде: 320 м2 

Дечје игралиште, зелена површина: 2040 м2 

Наменска зграда, изграђена 1974.  

У објекту постоје 2 радне собе. Забавиште има сопствену чајну кухињу. Дечје купатило је 

комплетно обновљено за време летњег распуста 2013. године. У дворишту забавишта постоји 

новоопремљено игралиште. 

 

 

 

Објекат „Дуга“, Мартонош, Трг слободе бр. 7 

Површина зграде 320 м2 

Дечје игралиште, зелена површина: 1080 м2. 

Наменска зграда изграђена 1974. год. 

У згради постоје 2 радне собе. Забавиште има сопствену чајну кухињу. Дечје купатило је комплетно 

обновљено за време летњег распуста 2013. године.У дворишту забавишта постоји новоопремљено 

игралиште. 
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Објекат „Звездица“, Адорјан, Улица Маршала Тита бр. 2 

Зграда је заједничка са Основном школом „Јован Јовановић Змај“, 2003. године је реконструисана, 

те је забавиште одвојено, објекат је наменски. 

Површина зграде: 320 м2 

Двориште и дечје игралиште је заједничко са школским, површине 1820 м2 

За предшколце су обезбеђене две радне собе. Припремање ужине је обезбеђено у кухињи школе. У 

згради постоји фискултурна сала, заједничка са школом. У дворишту забавишта постоји 

новоопремљено игралиште. 

 

 

Објекат „Футринка“, Трешњевац, улица 29. новембра бр. 2 

Површина зграде: 290 м2 

Дечје игралиште, зелена површина 1446 м2 

Наменски је објекат, изграђен 1998. год.  

У две радне собе раде два васпитне групе. Постављена је нова ограда око објекта и дворишта, у 

пролеће 2012. године. Објекат има сопствену чајну кухињу.   



 

                            Предшколски програм Предшколске установе „Наши бисери“                           

 

7 

 

 

 

Објекат „Лилипут“, Ором, ул. Радноти Миклоша бр. 5 

Површина зграде: 246 м2 

Дечје игралиште, зелена површина: 2580 м2 

Објекат је наменски, а 1997. године је реконструисан и проширен. 

У дечјем вртићу раде 2 групе у две радне собе. Располаже сопственом чајном кухињом. Током 2012. 

године, постављена је нова капија испред забавишта. У дворишту забавишта постоји 

новоопремљено игралиште. 

 

 

Објекат „Кутак“, Тотово Село, улица Првог маја бр. 1 

Површина зграде: 335 м2 

Зелена површина 835 м2 

Објекат је наменски, забавиште га користи од 2002. године.  



 

                            Предшколски програм Предшколске установе „Наши бисери“                           

 

8 

У објекту постоје две радне собе. Објекат располаже сопственом чајном кухињом. Током 2012. 

године изграђена је тераса на улазу у објекат. У дворишту забавишта постоји новоопремљено 

игралиште. 

 

 

 

 

Објекат „Бамби“, Велебит, ул. Ђуре Мандарића бр. 9 

Дечји вртић га користи заједно са школом, наменска зграда, изграђена пре 70 година. 

Површина зграде: 104 м2 

Дечје игралиште, зелена површина: 804 м2 

У једној радној соби смештена је, по узрасту, мешовита група на српском наставном језику. Део 

зграде који припада забавишту је реновиран. Објекат располаже сопственом чајном кухињом. У 

дворишту забавишта постоји новоопремљено игралиште.  
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• Обим основне делатности 

Установа покрива укупно 9 насеља у Општини Кањижа, и ради у 11 објеката. Предшколску 

установу похађа  просечно око 600 деце.  

У Кањижи са централном зградом раде 3 објекта. У Кањижи раде две групе за јаслени узраст, и то 

у објекту „Сунчица“. Осим у насељу Кањижа, већи објекат постоји још у Хоргошу, где се ради у 8 

васпитних група, међу којима је једна за јаслени узраст.  

У осталим насељима, конкретно у Малим Пијацама, Мартоношу, Адорјану, Трешњевцу и у 

Орому ради се у две васпитне групе, од којих  је једна припремна предшколска група. У насељима 

са најмањим бројем становника, као што су: Тотово Село и Велебит постоји само једна, по узрасту, 

мешовита васпитна група.  

Капацитети наших објеката нису максимално искоришћени. Главни разлог за то је смањење 

наталитета на нашем подручју, као и географска разуђеност мреже предшколске установе у 

појединим насељима. 

 

 

•        Услови рада 

Наши објекти су, изузев једног, наменски изграђени, сви објекти имају централно грејање на гас. 

Објекти предшколске установе поседују двориште са зеленом површином и опремљено игралиште. 

Васпитно-образовни рад се изводи у, по величини, одговарајућим радним собама, са природним 

осветљењем и адекватном вештачком расветом. Групне собе су опремљене дечјим намештајем, 

играчкама и адекватним дидактичним средствима. 

Васпитачи који су запослени у нашој установи дипломирали су на вишој школи за васпитаче. 

Васпитачи редовно учествују на разним стручним усавршавањима тиме и обогаћују своје стручно 

знање. Установа се труди да обезбеди адекватну стручну литературу за даљи професионални развој 

васпитача. 
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• Васпитно-образовни рад се одвија сходно Општим основама предшколског програма, који доноси 

Национални просветни савет. Наша Установа определила се за модел Б, уз примену неких 

елемената модела А. Васпитачи су темељно обучени из драмске педагогије и истакнуто 

примењују овај метод рада. 

 

 

•   Организација васпитно-образовног рада  

 

• Децу примамо  зависно од бираног облика смештаја: 

Преподневна смена: ⋅  Полудневни боравак од 6:30 до 12:30 часова  

     ⋅  Целодневни боравак и јаслице од  5:30 до 15:30 часова  

Послеподневна смена: Полудневни боравак  од 11:30 до 17:30 часова 

 

• Предшколски програм у нашој установи се остварује у следећим облицима: 

Полудневни боравак - са једним оброком (ужина) или са два оброка (доручак+ужина).   

Целодневни боравак и боравак у јаслицама - са 3 оброка (доручак + ужина + ручак)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Капацитети објеката и облици боравка у установи: 

 

ОБЈЕКАТ ОБЛИЦИ БОРАВКА КАПАЦИТЕТ 

ОБЈЕКТА ПОЛУДНЕВНИ 

БОРАВАК 

ЦЕЛОДНЕВНИ 

БОРАВАК 

ЈАСЛЕНИ 

БОРАВАК 

„Наши бисери“ + +  120 

„Маслачак“ + +  115 

„Сунчица“   +  75 

„Бела рада“ +    50 

„Дуга“ +    50 

„Сунцокрет“ + + + 125 

„Звездица“ +    50 

„Футринка“ +    50 

„Лилипут“ +    50 

„Бамби“ +    25 

„Кутак“ +    40 

    

УКУПНО: 

 

750 

 

 

Локална заједница 
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Општина Кањижа смештена је у северном делу Бачке у Војводини, граничи се са Републиком 

Мађарском. Простире се на површини од 400 км2, на којој живи 27000 становника у  13 насељених 

места: Адорјан, Долине, Хоргош, Кањижа, Мале Пијаце, Мали Песак, Мартонош, Ново Село, Ором, 

Тотово Село, Трешњевац, Велебит и Војвода Зимоњић, као и  на великом броју салаша који их 

окружују. Са 10 000 становника насеље Кањижа се све више истиче као средиште регионалног 

развоја, чему доприноси близина реке Тисе и гранични прелаз Хоргош. Општина Кањижа је 

мултиетничког састава, у највећем проценту овде живе Мађари, затим Срби и Роми. Наталитет се 

смањује, незапосленост је све већа. Већина становништва се бави пољопривредом, као главном 

односно споредном делатношћу.  

Ресурси општине су разноврсни и бројни:  

 

Природни ресурси 

Река Тиса, глина, термална вода, налазишта нафте и природног гаса, плодна земља. 

 

Ресурси на плану образовања  

− предшколска установа  

− три основне школе 

− средња школа са смеровима прилагођеним захтевима средине и сопственом школском 

економијом  

− основна музичка школа у  Кањижи и у три насеља у општини  

− Центар за пружање услуга социјалне заштите општина Кањижа – у оквиру центра 

функционише дневни боравак за ментално и физичко ометена лица и њихов тим стручњака.  

− Дневни боравак „Гнездо“ – за децу са посебним потребама, из социјално угрожених услова, 

са тешкоћама у учењу.  

 

 

 

 

Привредни ресурси:   

− Бања доприноси успону здравственог туризма у општини 

− Производна и трговинска предузећа, предузетници. 

 

 

Ресурси на плану културе:  

− „Цнеса“ – Образовно - културни центар, биоскоп, галерија за изложбе -  Кањижа је 

позоришни и културни центар, са новоизграђеним и модерним позориштем  

− „Регионални креативни атеље“  

− Савремена библиотека  

− Разне манифестације и традиционални фестивали 

− У општини Кањижа интензивно се бавимо неговањем народне традиције, постоји и мађарско 

и српско културно уметничко друштво као и удружења народног плеса  која су веома 

активна  

− Спортска удружења и клубови (атлетика, фудбал, борилачки спортови, рвање, гимнастика, 

аеробик, модерни плес, пливање итд.) и бројни спортски терени, теретане и спортске сале. 



 

                            Предшколски програм Предшколске установе „Наши бисери“                           

 

12 

3.1. Локална обојеност предшколског програма 

 
У Предшколској установи „Наши бисери“ језици наставе су српски језик и мађарски језик.  

Мађарски као језик наставе, истовремено као матерњи језик, доноси много промена у програму у 

тим групама. 

У области: Развој говора, садржаји неговања гласовне културе, дечје књижевности и говорне игре  

су прилагођене мађарском језику.  

У области: Почетно читање и писање деца се упознају гласовима и словима мађарске абецеде. 

У области: Упознавање природне и друштвене средине,  деца се упознају са народном 

традицијом и обичајима, културом мађарског народа, уз уважавања и прихватања различитости, и 

поштовања другог народа. 

Два васпитача одржавају активности учења српског, као нематерњег језика у мађарским васпитним 

групама. Циљ је усвајање основних појмова и елементарне комуникационе вештине на српском 

језику.   

Предшколски програм је прилагођен и природним карактеристикама околине. Сходно томе, 

темељније се баве реком, пошто се Кањижа налази на обали реке Тисе. Наша Општина је 

пољопривредна средина, стога се, приликом упознавања живог света, садржаји програма односе на 

упознавање карактеристичних животиња и биљака, које се гаје и негују у нашој средини.  

У Кањижи постоји фабрика црепа, због тога је глина, као природни материјал, позната деци а 

истовремено упознају се са ручни радом бављења глином и процесом израде опека од глине (израда 

керамичких предмета).  

 

4 Понуда програма и услуга 

 

Предшколска установа треба да представља средину у којој се свако дете осећа сигурно и 

прихваћено да би могло безбедно и релативно самостално да испитује свет око себе, стичући 

позитивна искуства која ће се изразити у склоност и способност за активно учествовање у животу и 

раду заједнице деце и васпитача. Услов успешног васпитно-образовног рада је  вођење рачуна о 

узрасним специфичностима, као и о индивидуалним карактеристикиама сваког детета. 

Предшколска установа је терен за развој целокупне личности детета. Васпитачи својом личношћу 

утичу на децу, зато је потребно да лични утицај васпитача буде што позитивнији. 

 

Глобални циљеви наше установе су подељени у три велике целине:  

1. Обезбедити васпитно-образовни рад са децом у што могуће идеалнијим условима 

2. Обезбедити хигијенско-здравствену функцију Установе тако да деца безбедно и у хигијенско 

здравим условима бораве и расту 

3. Обезбедити социјалну функцију Установе у безбедном чувању и нези детета. 

 

У нашем раду акценат је на емоционалној стабилности и неговању позитивних емоција, на основу 

осећаја сигурности, поверења и прихваћености у групи. 

 

4.1 Програм неге и васпитања деце узраста до три године  
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 Васпитање и нега деце узраста до три године врши се, пре свега, стварањем повољне 

васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом ритму откривајући себе и своју 

околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима. Њихов основни 

смисао је да чувају, подстичу и култивишу спонтане изразе понашања детета у односу на околину, 

због чега се приликом остваривања циљева васпитања и неге полази од спонтаних израза детета и 

поштује његова особеност у откривању света око себе. 

Задаци васпитања и неге за јаслени узраст су истовремено и једноставни и сложени, јер нису 

усмерени само на одређени сегмент развоја, већ утичу на физичко-сензорни, социјално-

емоционални и на умни развој детета.  

 

Циљеви и задаци васпитања и неге 

• Обезбедити климу сличну породичној, која подсећа на дом 

• Добро организованим распоредом времена и рада олакшати прилагођавање детета, како би оно 

што пре упознало и заволело забавишну средину и лица око себе 

• Посебну пажњу посветити очувању здравља детета - већ у ово доба треба приступити 

навикавању на основне норме понашања и хигијене 

• Опажати и користити спонтано интересовање и радозналост код деце, трудити се да се ови 

удовоље обезбеђивањем што већег броја могућности за стицање знања, како појединачно, тако и 

у мањим групама 

• У ово доба првенствен метод је игра - кроз игру се код деце развијају мишићи, њихови покрети 

постају синхронизованији, развијају се органи чула, њихово просторно оријентисање, упознају 

се са предметима ближе околине.  

4.2 Програм предшколског васпитања и образовања од три године до 

укључивања у програм припреме за школу 

 

 У нашој Установи се ради по моделу Б, што се одражава флексибилним, али јасним 

структурирањем времена и ритмом живота у забавишту. Циљеви и задаци васпитно-образовног 

рада су прописани  и треба их остварити, али од предвиђеног садржаја се може удаљавати по 

интересима, потребама и идејама деце. Начин остваривања конкретног садржаја зависи од 

креативности васпитача. У следећем набрајани су задаци васпитача у различитим областима. 

 

Задаци васпитача у погледу дечије сигурности 

• Васпитач мора да преузме одговорност за физичку, менталну и емоционалну сигурност деце 

• Да створи безбедан амбијент у коме се деца осећају сигурно 

• Да понуди више активности и омогући деци слободан избор активности 

• Омогућити деци да учествују у одређивању општих оквира понашања како би разумели и 

придржавали се правила 

• Заштити децу од лоших искустава и утицаја којима она нису дорасла 

• Неговати самостално деловање деце  у циљу стицања што више искустава о својој друштвеној и 

природној средини и успостављању позитивних односа са вршњацима и одраслима 
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Задаци васпитача у односу на родитеље 

• Обезбеђивање што више прилика и времена за комуникацију са родитељима ради усклађивања 

васпитно-образовних утицаја 

• Изграђивање поверења родитеља у Установу и партнерство у васпитно-образовном раду 

• Пружање подршке родитељима у подизању деце 

• Формирање свести родитеља о сопственим могућностима које могу да допринесу правилном 

расту, развоју и учењу деце 

• Укључивање родитеља у васпитно-образовни рад, према могућностима 

• Посебан акценат на сарадњу са родитељима чија деца долазе са развојним специфичностима 

• Планска сарадња са родитељима, уважавајући и спонтане могућности 

 

Задаци васпитача у погледу односа према деци  

• Пружање могућности васпитаницима да испољавају себе као личност, своје потребе, своја 

интересовања и жеље 

• Да поштује дечију личност и да се отворено интересује за његово стваралаштво и мишљење 

• Да утиче на децу да стварају позитувну слику о себи и на развој социјалних квалитета личности 

• Пружање помоћи деци у одвајању од породичне сигурности и њихово укључивање у колектив 

вршњака 

• Указивање поверења у дететову спретност, домишљатост и истрајност 

• Да помаже детету у ослањању на своје снаге, уз обезбеђивање подршке у свим активностима, 

посебно у ситуацијама неуспеха, грешака и неспоразума са околином 

• Да успоставља добре односе и учвршћује осећај заједништва у групи 

 

Задаци васпитача у вези са дечјом игром 

• Да уважи игру као основну особину деце, преко којег стичу искуства, развијају вештине и 

способности 

• Да ствара мотивацију за игру и да уважава њену аутентичност и свежину 

• Обезбеђивање што бољих услова за организовање функционалних игара, игара маште улога, 

игара са готовим правилима, традиционалних игара и конструктивних игара 

• Усмеравање игре ка васпитно-образовању али уз очување спонтаности и креативности, 

сарадничких односа међу играчима 

• Да организује игру за комплексно ангажовање личности и способности деце, да би она 

интензивно и квалитетно, са задовољством обављала активности 

• Да створи све услове за спонтану и слободну игру 

• Обезбедити простран и безбедан простор за игру, истовремено и простор у којем се деца могу 

осамити 

• Омогућавати деци да се уживљавају у разне улоге и обезбедити терапијско деловање игре за 

стидљиву и повучену децу  

• Увођењем драмске игре пружити прилику за социјално учење (чекање у ред, међусобна сарадња 

и дељење) 

• Упознавање деце са разноврсним играма (традиционалне, друштвене, покретне, дидактичне) и 

подстицање да изразе своја искуства у установи и ван ње 

• Обезбедити деци разне материјале и прибор за игру како би она, путем сопствених активности, 

изражавала своје ликовне, музичке, математичке, језичке способности 
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• Одабир игара у складу са дечјим узрастом и вођење рачуна о примени принципа примерености у 

игри која омогућава одговарајуће учешће сваког детета 

• Задатак васпитача у игри је да посматра, мотивише, анализира, саветује, задовољава потребе за 

материјалом и признаје постигнути успех 

• У такмичарским играма или у играма са прописаним правилима васпитач, у неким случајевима, 

упознаје децу са правилима, а понекад препушта деци да сама одређују правила 

• Да користи игролике активности а касније те активности препушта дечијој иницијативи 

• Васпитач може да учествује у дечјим играма у водећим или у споредним улогама 

 

Задаци васпитача у вези са осамостаљивањем деце 

• Пружање помоћи у осамостаљивању у односу на своје родитеље и друге одрасле 

• Подржавање релативно независног мишљења и  одлучивања детета 

• Подстицај за све облике самосталне активности детета у вези личне хигијене, сналажења у 

околини, емоционалне независности, интелектуалне независности, независности у стваралачком 

изражавању 

• Омогућити деци да сами одлучују о себи и својим активностима, да стварају претпоставке, 

испитују их и тумаче ствари и појаве 

• Самосталност у руковању материјалима, прибором, унутар граница безбедности. 

• Пружити прилику и подржавати децу у њиховом доказивању, изражавању, остваривању 

сопствених идеја 

• Стварати игролике активности и игровне ситуације у којима деца увежбавају способности за 

сналажење у свакодневном животу 

• Упућивање деце да буду самостална, а са друге стране, помоћ у ситуацијама где се деца суоче са 

препрекама 

 

Задаци васпитача у погледу утицаја на развој и учење 

• Да посматра децу ради утврђивања понашања, интересовања, односа према другој деци, 

склоностима, навикама 

• Да планира и да обавља васпитно-образовни рад полазећи од достигнутог нивоа развоја 

поједине деце 

• Да периодично процењује резултат рада преко напредовања сваког појединца 

• Створи услове за стално напредовање детета у развоју и учењу, подстицати га увођењем нових 

активности и садржаја 

• Да развија дечију осетљивост за проблеме и подстиче децу да питају 

• Градити код деце такве ставове да прихватају ризике самосталности у мишљењу и спремност да 

из својих грешака извуку поуку и да незнање буде подстицај за трагањем, учењем 

• Пружити деци могућност да своја знања стичу кроз сопствена искуства 

• Да усмерава децу у процесу њихових активности, чинећи их што ефикаснијим, ослањајући се на 

унутрашњу мотивацију, развојне потребе и интересовање деце 

• На исправан, занимљив и прихватљив начин преносити знања и вештине које је човечанство 

прикупило у свом развоју  

• Створити услове за упознавање и поштовање локалне културе, да би деца могла изградити свој 

идентитет 
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• Омогућити деци активно стицање знања и вештина кроз перцептивно, моторно, социјално и 

идеационо учење 

• Да образовни материјал представља на занимљив и узбудљив начин 

• Неговање природне радозналости детета за упознавање природног живота, социјалне и 

природне средине која га окружује 

• Ствара, проширује, пробуђује и усмерава дечије интересовање обезбеђивањем разноврсних 

средина које имају образовне вредности 

• Да приликом посматрања појава, предмета и њихових својстава, одређује редослед посматрања, 

усмерава на битне особине, да подстиче децу да описују, тумаче и да извлаче уопштења и 

закључке 

• Да гради, проширује и активира речник деце и формирање појмова 

• Подстицати децу да своје доживљаје изражавају у свим уметностима, кроз драмске и 

конструктивне игре 

• Неговање склоност према раду и стваралаштву 

• Да развија дечије размишљање путем: анализе, синтезе, указивањем на сличности и 

различитости, путем уопштавања и класификације, и да стечена знања деца примењују у 

различитим ситуацијама 
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4.3  Припремни предшколски програм 

 

Функција увођења припремног предшколског програма у предшколској установи је: 

• Проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства детета, да би  се ублажиле 

социођкултурне разлике и обезбедиле подједнак старт за полазак у школу 

• Да се успоставља интензивна веза између родитеља, васпитача и учитеља. 

Циљ припремног предшколског програма 

• Припрема деце за школу није издвојен сегмент деловања на дете, већ се уклапа у свакодневни 

васпитни-образовни рад 

• Деци треба омогућити разноврсне прилике за сусрет са добро пробраним узорком подстицаја из 

физичког и социјалног окружења, то слободно испробавање својих способности, и активно 

упознавање света око себе, других људи и самога себе. 

• Допринети дечијој зрелости, готовости за живот и рад у основној школи. 

• Овим програмом треба допринети развоју физичке, социјалне, емоционалне, интелектуалне 

готовости деце за школу. 

• Постепено треба изградити у деци мотивисаност за школу. 

 

Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу 

Задаци се односе на важне аспекте припреме за полазак у школу: 

• Подстицање осамостаљивања 

• Подршка физичком развоју 

• Јачање социо-емоционалне компетенције 

• Подршка сазнајном развоју 

• Неговање радозналости 

• Поштовање индивидуалности и подстицање креативности 

 

 

Васпитно-образовни садржаји  и активности путем којих се остварује општа и посебна припрема 

деце за школу, су сврстана у следећим областима: 

 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

Циљеви 

• Оспособити децу за правилан изговор свих гласова матерњег језика 

• Подстицати стрпљивост у разумевању и саслушању деце и одраслих 

• Оспособити децу за сразмерно самосталног, садржајног, сликовног, изражајног, логички 

повезаног, граматички исправног, систематског и целовитог причања 

 
НЕГОВАЊЕ ГОВОРНЕ КУЛТУРЕ 

− Правилно изговарање и проналажење гласова у речима 

− Увежбавање одређивања места, број и редослед гласова у речи 

− Навикавање на јасан, жив, мелодичан, ритмичан говор уз одговарајући нагласак 

− Усавршавање изговора речи у складу са нормама књижевног језика  
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БОГАЋЕЊЕ ДЕЧЈЕГ РЕЧНИКА И НЕГОВАЊЕ ГРАМАТИЧКИ ПРАВИЛНОГ ГОВОРА 

− Усавршавање правилног и активног коришћења речи у комуникацији (посебно-општијих 

појмова, назива за боје, облике, величине, просторне и временске односе )  

− Богаћење активног и пасивног фонда речи, трудити се да пасивни речник постане део активног 

речника 

− Правилно коришћење речи у множини, и глаголских времена 

− Диференцирање општијих појмова, и представљати хијерархију појмова 

 
ВЕРБАЛНО ИЗРАЖАВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА 

− Организовање разговора на разне теме који се односе на садашњост, прошлост и будућност. 

Активно учешће сваке деце у разговору о причама, филмовима, тв емисијама. 

− Стварање ситуације где деца комуницирају у мањим и већим групама, или пред ширим 

аудиторијуму 

− Вођење дискусије у којима се износе, образложу и бране сопствени ставови 

− Договарање око заједничких акција 

− Невербална комуникација уз помоћ мимике, позе и гестова. 

 
МОНОЛОШКИ ГОВОР И ПРИЧАЊЕ 

− Причање доживљаја деце 

− Састављање приче по задатој три речи 

− Причање приче по сећању, по серији слика 

− Причати самостално измишљену причу 

 
УПОЗНАВАЊЕ СА ДЕЧЈОМ КЊИЖЕВНОШЋУ 

− Одабирање текстова из народне, уметничке књижевности за децу (разбрајалице, песме, приче, 

бајке, басне, загонетке, питалице, брзалице, пословице) 

− Разгледање, читање лепе књиге за децу, дечјих листова, и водити разговор о њима 

− Анализа приче - главни јунак, остали јунаци, њихове особине 

− Уочавање и памћење неких од изражајних средстава које је уметник користио 

− Коришћење метода драмске педагогије за спонтано испољавање дечјег понашања и говора 

− Драмско представљање литерарних дела 

− Упознавање са радом библиотеке 

− Учествовање позоришним представама намењеним деци 

 
ГОВОРНЕ ИГРЕ 

− Игре гласовима  и речима 

− Допуњавање започете реченице приче 

− Игре римовања и стихотворца 

− Препознавање песме по карактеристичним речима 

 

 

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 

 
ЧИТАЊЕ 

 Веома је битно мотивисати децу за препознавање графичких симбола, знака, поруке и обавештења. 

Вештина читања треба да се одвија у складу са одређеним могућностима и интересовањима сваког 

појединог детета.  
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Циљеви 

• Стицање способности за почетно читање 

• Развијати код деце препознавање и памћење слова 

• Усавршити свесно и гласно анализирање речи 

Задаци 

− Вежбе за развој говорног и музичког слуха 

− Препознавање назива, натписа и имена без посебног обраћања пажње на слова од којих се 

састоји 

− Разликовање самогласника од сугласника 

− Опажање гласова кратког и дугог трајања 

− Разликовање равномерног неизменичног ритма говора 

− Разликовање по облику сличних слова, коју деца најчешће мењају и замењују 

− Везивање два или више слова у читању 

 
ПИСАЊЕ 

Писање је изузетно сложена психофизиолошка, моторичка и механичка вештина, коју је потребно 

дуго вежбати. Задатак предшколске установе је да ваљано припреми децу за писање, а задатак 

школе је да их описмени. Велику пажњу посвећујемо томе да свако дете напредује својим темпом и 

брзином која му одговара. Важно је обезбедити убодне услове, одговарјући материјал и прибор, као 

и релативну опуштеност.  

Циљеви 

• Подстрекавати код детета способност за правилно седење и држање тела за време рада 

• Формирати код деце потребне фине моторичке способности за описмењавање 

• Развијати способност за визуално опажање и анализирање 

Задаци: 

− Усавршавање покрета руке лево-десно, горе-доле, и кружно 

− Увежбавање спретности покретљивости прстију руке и шаке 

− Концентрисање  вида, да би дете могло дуже време да задржи пажњу 

− Развијати способност визуалног процењивања, запажања и именовања ситних детаља 

− Мотивисати децу да би се заинтересовала за графичке активности и да те активности прате 

позитивне емоције 

− Увежбавати способност опажања, сазнавања и памћења 

− Усавршавати способност којим се стичу моторичка искуства 

− Вежбе за развој осећаја симетрије, и вршење ритмичких покрета 

 

 

РАЗВОЈ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА  

Циљеви 

• Развијање логичке операције: анализа, синтеза, упоређивање, генерализација, уочавање 

узрочних веза, логичко закључивање и класификација 

• Формирање појма броја 

• Сналажење у времену и простору 

Задаци 

− Сагледавање простора у односу на сопствено тело, међусобнмог односа предмета, релације 

међу предметима, и њихово представљање на макети, графички или описивање положаја 

речима 
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− Способност упоређивања на основу малих разлика и њихова серијација 

− Разликовање условне од конвенционалне мере 

− Формирање и именовање скупова и подскупова, по упутству васпитача или по самосталној 

иницијативи 

− Упоређење и ређање скупова по броју елемената 

− Упознавање и примењивање редних бројева 

− Оспособити децу да владају основним математичким операцијама (сабирање и одузимање) у 

оквиру прве десетице 

− Развијати способност сналажења у времену и правилно коришћење временске јединице 

− Уочавање, препознавање, именовање и разликовање геометријских облика 

 

 

УПОЗНАВАЊЕ ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 

Циљеви: 

• Упознавањем околине подизати осећај сигурности код деце 

• Препознавање узрочних веза у природној средини 

• Будити позитивне емоције да би деца заволела, поштовала и очувала средину у коме живе 

• Успостављање отвореног, топлог, блиског односа са људима око себе 

 
ЖИВИ СВЕТ 

Задаци: 

− Разликовање живог од неживог 

− Уочавање утицаја природне појаве на околину 

− Посматрање краткотрајних и дуготрајних промена, које се одигравају у живом свету 

− Уочавање и преживљавање утицаја годишњих доба на промене природне средине 

 
СВЕТ ЖИВОТИЊА 

Задаци: 

− Проширивање дечјег знања о домаћим и дивљим животињама, живинама, птицама, њиховом 

одгајању, размножавању и специфичностима 

− Уочавање услова живота животиње 

− Посматрање и давање помоћи у гајењу неких домаћих животиња 

− Уочавање користи које имамо од домаћих животиња 

− Заштита заштићених и угрожених животиња 
 

 

БИЉНИ СВЕТ 

Задаци: 

− Разликовање биљке по лишћу, цветовима, стаблу, кори и по положају грана 

− Поређење биљака које култивише човек и које слободно расту 

− Уочавање користи које има од разних биљака 

− Упознавање дрвећа, воћа, поврћа, плодова, пољопривредних производа кроз узорке 

− Препознавање, сакупљање и коришћење лековитих биљака 

− Гајење биљке по могућностима у прозору или у башти 

− Вршење експеримената са биљкама, да би деца уочила њихове животне услове 

− Уочити лепоту природе у разним годишњим добама 
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− Посматрање и пружање помоћи у пољопривредним радовима 

 
ЧОВЕК КАО ПРИПАДНИК ЖИВОГ СВЕТА 

Задаци: 

− Разликовање човека од осталих живих бића 

− Разликовање крупних и ситних делова човековог тела  

− Заштита здравља и личне хигијене, и повољни услови за  живот човека 

 
ЧОВЕК КАО ДРУШТВЕНО БИЋЕ 

Задаци: 

− Упознавање особље установе и поштовање њиховог рада 

− Доживљаји из породице, породични и родбински односи 

− Уважавање и прихватање различитости деце и људи 

− Поштовање дечјих права 

− Уважавање основних правила понашања у непосредној средини 

− Учествовање на разним манифестацијама 

− Упознавање и поштовање, неговање симбола наше земље 

 
РАД ЉУДИ 

Задаци: 

− Помагање одраслима у једноставним пословима, доступним деци 

− Упознавање рада установе и професија, посета занатских радњи, процес рада у њима и 

упознавање њиховим производима 

− Способност за правилно руковање алатима и приборима доступним деци 

− Буђење поштовања према радним људима и вредностима њихових продуката 

 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Задаци: 

− Сакупљање отпадака у средини којој живимо 

− Сађење и неговање нашег дрвета 

− Обележавање светског дана воде и земље 

− Раздвајање природних и вештачких отпадака 

− Селективно скупљање отпадака 

 

 
МАТЕРИЈАЛНИ СВЕТ 

Задаци: 

− Разликовање природних појава и живих бића 

− Упознавање настанка природних појава 

− Искуствено упознавање својстава неких материјала 

− Вођење временског календара у разним годишњим добама 

− Стварање претпоставки и доказивање експериментацијом њихову исправност 

− Експериментисање природним појавама 
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САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ 

Задаци: 

− Познавање карактеристике саобраћаја на релацији кућа - вртић - кућа 

− Упознавање и поштовање саобраћајних правила за пешаке и бициклисте 

− Упознавање деце са важнијим саобраћајним знацима, семафором и радом саобраћајног 

полицајца 

− Правилно понашање путника у разним превозним средствима 

− Увежбавање слушне пажње ради разликовања удаљености и правца из којег долазо звук 

 

 

ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљеви: 

• Физички здраво и складно развијено дете 

• Слободно и ефикасно владање својом моториком, и економичност у трошењу мишићне енергије 

и снаге 

• Свакодневним извођењем телесних активности постићи да дете заволи и да осети потребу за 

вежбањем 

• Пустити дете да напредује према својим физичким могућностима 

• Повећање отпорности организма према обољењима 

• Што дужи боравак на свежем ваздуху 

 
ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ 

Задаци: 

− Вежбе за развој мишићних група помоћу елементима: атлетике, гимнастике, игром и плесним 

активностима 

− Да правилно примењују елементе гимнастике 

− Јачање кондиције помоћу природног кретања 

− Примењивање тематских покретних игара, такмичарско покретних игара и елементарних 

спортских игара 

− Усмеравање координационих покрета између очију и руке, очију и ноге 

− Вежбање у води, усвајање основе пливања 

 
РАЗВОЈ ОПАЖАЊА 

Задаци: 

− Унапређивање функције чулних органа: вида, слуха, додира, укуса и мириса 

− Пружити могућност деци да непосредном активношћу стичу своја искуства 

− Јачање здравља и одржавање хигијене 

− Стицање елементарних сазнања о здравственој култури и мотивисање њихове примене 

− Свакодневни боравак на свежем ваздуху 

− Одржавање хигијене уста, носа и косе 

− Осамостаљивање у одржању уредности одеће и обуће 

− Вежбање за правилно дисање кроз нос на чистом ваздуху 

 

 

 

ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ 
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Циљеви: 

• Омогућити деци да се упознају са различитим ликовниИм материјалима, приборима и њиховом 

правилном примењивању 

• Развијати креативност код деце 

• Усавршавање осећај за естетско процењивање околине, уметничких дела и предмета 

• Испољавање емоција и знања кроз сопствених ликовних дела 

 
ЦРТАЊЕ 

Задаци 

− Коришћење чистих, богатих, разноврсних линија, јасних контура 

− Приказивање фигура људи, животиња, биљака, и других објеката са више детаља, њихово 

постављење у различите просторе и правилне сразмере 

− Изражавање покрета на цртзежима и разним ликовним делима 

− Коришћење кратких линија за декорисање разних подлога у наизменичном ритму 

− Црта тачкицама, довршавање започетих цртежа 

 
СЛИКАЊЕ 

Задаци 

− Способност уочавања боја, њиховог именовања и коришћења 

− Илостровање музичких и књижевних дела 

− Увежбавање мешања боја ради откривања нијанси 

− Бојење мањих и већих површина везано за одређене теме 

− Колористичко представљање људи, животиња, биљака и других објеката 

 
ПЛАСТИЧНО ОБЛИКОВАЊЕ 

Задаци 

− Обликовање разних фигура од теста у боји, глине, песка, пластелина и природних материјала 

− Израда најједноставније декоративне керамике 

− Прављење макета за представљање разних ситуација 

− Обликовање папира и израда предмета у техници „папир-машеа“ и примена оригами технике 

− Обликовање играчака од разних материјала по дечијој маштовитости 

 
 

ЕСТЕТСКО ДОЖИВЉАВАЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ  

Задаци 

− Свесно уочавање боја, облика и њиховог склада, реда и мере у природи и у људским 

стваралаштвима 

− Заједничко украшавање амбијента предшколске установе 

− Разговор о ликовним радовима деце 

− Упознавање дела ликовних уметника 

− Анализирање ликовно уметничких дела из разних аспеката: расположење дела, хладне и топле 

боје, перспектива, сразмере 

 

 

 

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
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Циљеви: 

• Способност за прихватање естетике у музици и формирање музичког укуса 

• Обраћати велику пажњу за развијање музичког слуха, ритмичке способности хармоничким 

покретима код деце 

• Извор музичког и ритмичког материјала је народно благо дечје песме и игре 

 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Задаци: 

− Слушање вокалних и инструменталних дела, која одговарају деци 

− Слушање класичне, традиционалне музике, и музику на језицима друштвене средине 

− Присуствовање на концерту музичке школе, где се деца упознавају са музићчким 

инструментима 

− Преко музичких дела деца треба да одреде темпо, динамику, назив неколико компонованих 

дела, и именовање композитора 

− Музички доживљај деца могу изразити у плесу, покретима, ликовним делима и вербално 

 
ПЕВАЊЕ: ритмичке и музичке активности 
Задаци: 

− Развој гласовне могућности деце помоћу изабране песме и дечје народне игре уз музику 

− Групно и индивидуално певање са и без пратње музичким инструментом 

− Правилна интонација, артикулација приликом певања 

− Певање гласно-тихо, скривањем мелодије, са одржањем одређеног темпа 

− Извођење разних ритмичких покрета за време певања дечје песме, казалице, брајалице, 

ташуњаке 

− Разликовање темпа и ритма у разним дечијим музичким материјалима 

 
СВИРАЊЕ  

Задаци: 

− Коришћење ритмичке и мелодијске дечје инструменте за увођење свирање код талентованије 

деце 

− Увођење елементарно музичко описмењавање прилагођено узрасту и способностима деце 

 
 

ПЛЕСАЊЕ 

Задаци:  

− Правилно држање тела, координација ноге и тела, држање правилне равнотеже 

− Ритмичка прецизност, координација покрета 

− Сналажење у простору и способност овладавање њиме 

− Грациозност у ходању, изражајни, лепи и складни покрети 

− Певање, извођење плеса и ритмичке вежбе пред публико 

 

 

 

4.4 Инклузивно образовање 
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У установи функционише васпитање и образовање према индивидуалном образовном плану 

(даље: ИОП), као форма инклузије. Сваке школске године формира се стручни тим за инклузивно 

образовање. У случају да се препозна дете којем би овакав вид васпитно-образовног рада погодовао, 

стручни тим доноси одлуку о увођењу, као и каснијем евентуалном прекидању ИОП-а. Осим тога, 

стручни тим је задужен за континуирано праћење и вредновање свих постојећих индивидуалних 

образовних планова, као и за доношење одлука о изменама и допунама планова, уколико за то 

постоји потреба.  

Деци која су вртић похађала према ИОП-у, посвећује се посебна пажња приликом транзиције 

детета из предшколске установе у основну школу или другу у васпитно-образовну установу. 

 

4.5 Посебни програми 

 

Под овим насловом описане су наше активности, које чине додатак на прописани програм а самим 

тим употпуњују опште основе предшколског програма. 

 
ДОДАТНЕ МЕТОДЕ РАДА  

 

Драмска педагогија  

Драмску педагогију већ годинама користе наши васпитачи у раду са децом, као алтернативни 

и допунски метод  рада. Сви наши васпитачи су учествовали на стручном обучавању о драмској 

педагогији, најмање 45 часова, а једна наша васпитачица стекла је виши ниво обучености од 120 

часова и стекла звање - драмски педагог. 

 

Доживљајна педагогија 

Као алтернативни метод образовања деце нуди стицање искустава у другачијој околини 

(подређеност природи), наглашавајући активну улогу деце у процесу учења о свету. 

 
ДОДАТНИ ПРОГРАМИ 

 

Учење српског као нематерњег језика у одељењима на мађарском наставном језику 

У старијим и примпремно-предшколским групама васпитач, чији је матерњи језик српски, 

два пута недељно, током целе наставне године, одржава активност на српском језику која је 

тематски везана за актуелни образовни садржај. 

Циљеви програма: 

° упознавање основа српског језика у игроликој форми, комуникационим - ситуационим вежбама 

° упознавање аутентичког изговора и акцентовања 

° подизање интересовања деце за људе другог матерњег језика 

 

Неговање народне традиције 

У програм је уведено и обележавање народних празника, значајнијих дана, као и 

оживљавање обичаја. Деца уче народне игре и песмице. Поједине групе учествују на смотрама са 

фолклорним саставом, на којима наступају у народној ношњи. Тематика једне од значајнијих 

манифестација Установе је народни-религиозни празник „Духови“. У ову манифестацију укључено 

је око 150  деце из 6 насеља наше општине. У форми угледне активности васпитачи обрађују 

народне обичаје. Неговањем народних обичаја деца усвајају традиционалне културне вредности, 
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упознају се са начином живота својих предака, што доприноси јачању свести о народној 

припадности.     

 

Еколошки програм  

У сарадњи са невладиним организацијама које се баве екологијом, учествујемо у различитим 

акцијама сакупљања папира, пластичних флаша и чепића, ликовним конкурсима, сађењу биљака, 

дрвећа итд. Преко ових активности деца стичу знања о штетности загађивања околине. Деца  

предшколског узраста су пријемчивија за учење о значају очувања околине, као и о формирању 

еколошких навика. 

Редовно учествујемо у пројекту „За чистије и зеленије школе у Војводини“ који организује 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у сарадњи са Покрајинским 

секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.  

Наша установа, једном годишње, организује манифестацију под називом „Еко дан“. Ова 

манифестација је пут упознавања и васпитања еколошког начина живота, који укључује заштиту 

животне средине, како природне средине (живе и неживе) тако и вештачке, створене од стране 

човека. Циљ и сврха активности је утемељивање система навика, облика понашања и развијање 

способности које су потребне за формирање еколошке свести, одговарајућег система вредности  и  

развијање еколошки свесног начина живота. 

 

 
ПРИГОДНИ И ПОВРЕМЕНИ ПРОГРАМИ 

 

Културни доживљај за децу 

Трудимо се да сваког месеца омогућимо деци културни програм, у виду представе дечјег 

позоришта, луткарског позоришта, балетске представе, концерта, представе мађионичара и слично. 

У одабиру културног програма критеријум је да, по садржају и трајању, одговара узрасту и 

интересовањима деце. Циљеви ових програма обухватају формирање и учвршћивање очекиваних 

норми понашања на културним представама, као и буђење и неговање интересовања деце према 

културним дешавањима.  

 

Једнодневни излет предшколских група 

У последњем месецу наставе, припремно-предшколске групе и старије групе одлазе на 

једнодневне излете, да се деца рекреирају. Поред рекреације, важно је споменути и едукативну 

улогу излета, васпитачи имају прилику да децу упознају  са карактеристикама природе и 

животињског света, као и са културним знаменитостима. 

 

Школа пливања 

У базену лековите Бање у Кањижи припремне предшколске групе похађају обуку пливања за 

време боравка у вртићу. Децом се бави професионални тренер у безбедним условима, како би деца 

усвојила основе пливања. Температура воде у базену је деци одговарајућа. За време тренинга базен 

стоји на располагању само  предшколским групама. 

 

Саобраћајно такмичење „Вози паметно“ 

Предшколска установа „Наши бисери” већ пет година узастопно, сваког пролећа организује 

општинско саобраћајно такмичење предшколаца под називом „Вози паметно“. Такмиче се трочлане 

екипе припремно-предшколских група из вртића широм општине. Практични део, односно вожња 

бицикла, одржава се на полигону у дворишту централног објекта „Наши бисери“, где предшколци 

показују своје умеће безбедне вожње бициклима, познавања правила саобраћаја и саобраћајних 
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знакова. Други део такмичења састоји се из теоријских задатака, након чега следи проглашавање 

победничке екипе. Главни циљ такмичења је упознавање деце са принципима безбедног саобраћаја, 

кроз игру и забаву. 

 

Спортска игра лоптом „Мала одбојка“ 

Такмичење у игри „Мала одбојка“ одржава се једном току школске године, у спортској хали 

Бање Кањижа. Игра се у тиму са лоптом, правила су једноставна. Пре такмичења деца вежбају са 

својим васпитачима и формирају се тимови од шесторо деце. У манифестацију су укључени и 

родитељи, који бодре децу на такмичењу, те ова манифестација представља и вид јачања сарадње 

родитеља и установе. Деца припремног предшколског узраста лако могу да науче једноставна 

правила игре са лоптом, што развија њихову моторичку спретност, концентрацију, тимски и 

такмичарски дух.  

 

Дечји дан „Лепо је заједно“  

Једнодневна, завршна  манифестација која се одржава првог дана летњег распуста у Кањижи. 

Учествују сва деца из општине (око 700 деце) која похађају нашу предшколску установу. На овој 

манифестацији деци стоји на располагању око 20  различитих врста активности на којима могу да 

учествују (мануалне, креативне и спортске) а обезбеђене су им бесплатна ужина и воћни сок, као и 

културни програм.  

 

Смотра предшколских дечјих хорова „Мелодијада“ 

Сваке друге године наша Установа је домаћин смотре предшколских дечјих хорова под 

називом „Мелодијада“. На овој манифестацији деца изводе музички састав, за који се припремају 

заједно са својим васпитачима у оквиру редовног боравка у вртићу. Код деце се тиме развија 

музички слух, ритмика као и вештина да се при заједничком извођењу музичког састава прилагоде 

другима. Посебну пажњу треба посветити откривању даровите деце и развијању њиховог талента. 
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5 Сарадња са породицом 

 

Успешност деловања у великој мери се може захвалити сарадњи и подршци родитеља. За нас 

је битно мишљење родитеља и њихова помоћ. Трудимо се да са родитељима сарађујемо у што више 

облика, те их информишемо о нашем раду. 

• Родитељски састанак - најмање четири пута у току школске године, тј. у свака три месеца, у 

свакој групи одржавају се родитељски састанци. Тематски се распоређују на следећи начин: 

o Први: информативног карактера, представљање плана за школску годину и о важности 

усаглашавања забавишног и породичног васпитања и упознавање међусобног очекивања. 

o Други и трећи: обрада неке педагошко-психолошке, здравствене теме или на основу 

избора родитеља или по потребама дате васпитне групе. Тему обрађује васпитач или 

стручни предавач. 

o Четврти: у најстаријим групама о припреми и о поласку у школу, у другим узрасним 

групама оцењивање васпитно- образовног рада и сажимање живота групе у радној 

години. 

• Заједнички родитељски састанци који важе за више група 

o Пре почетка школске године, за време летњег распуста, одржавамо информативни 

састанак за родитеље, чија деца су новоуписана у вртић, са темом: припрема родитеља и 

детета за похађање вртића и како премостити тешкоће одвајања детета и родитеља у 

вртићу. Циљеви  ових састанак су стручно информисање родитеља, утемељивање 

поверења у предшколску установу и буђење интересовања родитеља за међусобну 

сарадњу са вртићем. 

o Информативни састанци по зградама (на пример: о организовању добротворних акција, о 

реновирању зграде и сл.). 

• Отворени дан - одређеним данима родитељ може присуствовати нашем целодневном раду 

• Дневно сусретање са васпитачем приликом доласка и одласка детета  

• Обавештења на огласној табли 

• Саветодавни рад стручне службе по потреби родитеља или детета 

• Укључивање родитеља у заједничке радне акције за улепшавање околине вртића 

• Организовање добротворних балова заједно са родитељима 

• Укључујемо родитеље као суорганизаторе али и као учеснике наших приредби, манифестација, 

наступа ван установе 

• Васпитач посећује породицу, по потреби 

• Путем чланства у управном одбору и савету родитеља Установе. 

 

5.1. Програми стручне подршке породици 

 

У оквиру родитељских састанака обрађује се педагошка, психолошка или здравствена тема, 

предавачи су стручњаци из наведених области.  

По потреби, родитељи могу да долазе и на индивидуална саветовања код стручњака. 

Учествовање деце у групи дечје психодраме – уз претходну сагласност родитеља. 

Психодрама је групна психотерапија  коју воде обучени васпитачи. У терапијском процесу спонтана 

игра ослобађа дечју креативност, шири репертоар улога, доводи до катартичних доживљаја, те 

доприноси расту, развоју и јачању личности. 
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6 Сарадња са друштвеном средином 

 

Предшколска установа „Наши бисери“ одржава везе са већим бројем организација, установа и лица. 

Циљеви, облици, интензитет ове сарадње је различит, варира од једнократног до редовног.  

Дечје групе често се позивају да наступају на културним догађајима у општини, чему радо 

удовољавамо. Такође, редовно учествујемо на ликовним конкурсима расписаним за предшколски 

узраст. У овом делу описа нећемо набројати горе наведене облике сарадње, већ оне врсте сарадње 

са друштвеном средином које доприносе остваривању предшколског васпитно-образовног рада, 

односно које доприносе хармоничнијем развоју деце. 

 

Сарадња са образовним установама 

 

Сарадња са основном школом 

Припремни предшколски програм  - У општини постоје три основне школе које примају и 

даље образују наше предшколце. Сарадња се фокусира на припрему деце за полазак у школу, а 

остварује се различитим путевима. Учитељи и васпитачи се редовно консултују међусобно са 

циљем усаглашавања метода и степена наставе почетног читања и писања. Устаљена је пракса да 

васпитачи припремних група позову учитеља на родитељски састанак, да том приликом представи 

родитељима очекивања од детета у школи, начин организовања рада у школи, да препоруке и 

практичне савете. Стручњаци основне школе и вртића заједно врше проверу  зрелости за школу у 

зградама вртића, где деца у познатој средини слободније решавају задатке. Припремно предшколске 

групе крајем наставне године посећују прваке у школи и упознавају се са школским окружењем. 

Сарадња вртића и основне школе се остварује и преко учествовања педагошког кадра на 

заједничким стручним усавршавањима. 

Организован је заједнички културни програм деци предшколског и млађег 

основношколског узраста  у виду позоришне, балетске, мађионичарске представе, концерта или 

слично. 

У мањим насељима деца предшколског и школског узраста одржавају заједничке приредбе 

(„Сунчана јесен“, Божић, Завршна свечаност)    

 

Сарадња са Средњом пољопривредно-техничком школом „Беседеш Јожеф“ 

Предшколске групе су редовни посетиоци школске економије средње школе, где под 

вођством стручњака посматрају и уче о садницама воћа, поврћа, домаћим животињама и сл.  

Средња школа подржава установу обезбеђивањем семена и садница за потребе еколошких 

акција.  

 

Сарадња са основном музичком школом 

Музичка школа сваке године организује мали концерт за предшколску децу, у сврху 

упознавања деце са музичким инструментима. После ове прилике нека деца постају мотивисана да 

се упишу у музичко забавиште, или касније у музичку школу. 

 

Сарадња са Вишом школом за образовање васпитача у Суботици 

Установа редовно прима студете више школе на обавезну радну праксу, као и волонтерски 

ангажман. 
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Заједно са стручњацима и студентима више школе функционише „Спретна школица“, облик 

ваннаставне активност где се деци са дисхармоничнијим развојем одржавају индивидуални часови 

и активност или активност у мањим групама. Врсте активности, подела у групе, као и избор деце 

којима је овакав вид рада користан врши се путем вишеструких разговора и консултација. 

 

Сарадња са Центром за пружање услуга социјалне заштите општина Кањижа  

У оквиру центра функционише дневни боравак за ментално и физичко ометена лица, и тим 

стручњака са којим установа редовно сарађује. 

Повремено се организују посете васпитних група Центру, које су праћене заједничком 

игром, са циљем јачања толеранције и прихватања различитости од најмлађег узраста. 

 

Сарадња са дневним боравком „Гнездо“  

 „Гнездо“ обезбеђује додатну негу и помоћ деци са посебним потребама, деци из социјално 

угрожених услова, или са тешкоћама у развоју и учењу. Постоји стална сарадња између стручњака 

двеју инстутуција. Редовним консултацијама тежи се проналажењу оптималног решења и 

ефикасних ваннаставних активности за сву предшколску децу која користе дневни боравак. 

 

Сарадња са лековитом бањом - Бања Кањижа 

Бања Кањижа обезбеђује нашим предшколцима да  похађају обуку пливања за време боравка 

у вртићу.  

 

 

Сарадња са Локалном самоуправом Кањижа и са месним заједницама у насељима 

 

Наш оснивач је локална самоуправа, из тога следи да смо финансијски повезани. Можемо 

бити поносни на добар и коректан однос са ЛС, редовно испуњавају своје законом прописане 

финансијске обавезе, од њих добијамо сагласност за наше веће планове, инвестиције, 

манифестације. Одобравају и пружају материјалну подршку за такве и сличне сврхе.  

Сарадња са месним заједницама је активна у селима. На свечаностима, манифестацијама у 

организацији МЗ често се позивају наше предшколске групе да наступају (нпр. на данима села, 

приликом Дана жена, „Сунчана јесен“). Месне заједнице одржавају околину објеката (кошење 

траве), а преузимају и мање поправке око објекта. МЗ и материјално подржавају вртиће у датим 

насељима. 

 

 

Донатори – Правна и физичка лица  

 

Вртић је захвални примилац помоћи од привредних и физичких лица, која обезбеђују 

предшколској установи различите врсте донација: материјалну, робну или у виду добровољног 

рада. Сматрамо важним напоменути ову сарадњу вртића и донатора, јер овакав приступ  одражава 

добронамерност донатора, а истовремено и позитиван став према нашој установи.    
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7 Програм исхране 

 

Број оброка  зависи од бираног облика смештаја деце. 

Нудимо следеће облике исхране - по услугама: 

Полудневни боравак: доручак + ужина 

Целодневни боравак и боравак у јаслицама: доручак + ручак + ужина. 

- У објекту „Звездица“ у Адорјану припремање хране се врши у оквиру школе и деца добијају један 

оброк.  

Централна кухиња налази се у објекту „Маслачак“ у Кањижи, а постоји кухиња и у објекту 

„Сунцокрет” у Хоргошу. У осталим објектима функционишу чајне кухиње за сервирање ужине. 

Микробиолошку контролу хране врши Завод за јавно здравље Кикинда. Припрему хране и 

сервирање (од марта 2012. године) регулише ХАЦЦП систем. 

Јеловник је састављен за циклус од четири недеље. Јеловник је истакнут на табли у сваком 

објекту како би родитељи били информисани о исхрани своје деце. Установа је у обавези да 

обезбеди прописану количину и квалитет хране, према важећим нормативима. Трудимо се да 

исхрана деце буде што разноврснија и здравија. Међу јелима су и сезонско воће (јабука, крушка, 

грожђе, бресква, банана) и поврће (шаргарепа, келераба, парадајз, паприка итд.)  

На нивоу установе је формирана Комисија за исхрану деце, која приликом израде јеловника 

узима у обзир принципе здраве исхране и савете нутриционисте. 

 

 

8 Програм превентивно-здравствене заштите 

 

Превентивно-здравствена заштита је истакнути задатак Установе. Превентивна здравствена 

заштита се остварује преко здравствено-васпитног рада, као и преко рада медицинске сестре на 

превентиви.  

Превентивна здравствена заштита има за циљ обезбеђивање оптималних услова за нормалан 

физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 1-7 година. 

Планом су постављени следећи задаци: 

1. Јачање и заштита дечјег организма 

2. Оптимални физички и психички развој детета 

3. Усвајање одговарајућих хигијенских навика 

4. Формирање здравог, радосног и задовољног детета. 

 

Задаци превентивне здравствене заштите реализоваће се кроз: 

• Опште мере на унапређивању здравља (постављањем правилног распореда дневних активности 

деце, обезбеђивањем правилне исхране, унапређењем и контролом хигијенских услова у 

објектима) 

• Систематско праћење раста, развоја и здравља деце и заштите од болести (вођење здравствене 

документације о сваком детету, евиденција присутности појединих болести, инфекција и сл.) 
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• Здравствено васпитање и сарадња са породицом (обрада здравствених тема са децом и  

родитељима на родитељским састанцима). 

 

 Послови медицинске сестре на превентиви су усмерени на остваривање задатака 

превентивне здравствене заштите, а утврђени су Правилником о систематизацији радних места у 

Предшколској установи „Наши бисери“.  Детаљно планирање и документовање рада се врши у 

дневнику рада медицинске сестре на превентиви.  

    

 Са Домом здравља Кањижа, и у наредном периоду, планирамо остварити интезивну и 

успешну сарадњу. У радној 2016/2017. години смо и даље укључени у програм „Здрав вртић“.  

Од марта 2012. године, у установи пратимо прописе ХАЦЦП система на плану безбедности хране и 

хигијене.  

Завод за јавно здравље Кикинда врши контролу санитарних прегледа запослених, обавља 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у свим објектима наше установе, као и микробиолошку 

контролу хране. 
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9 Праћење и вредновање остваривања Предшколског програма  

 

• Најнепосредније праћење васпитно-образовног рада се остварује преко анализе помоћника 

директора чија надлежност је надзор над педагошким радом.  Помоћник директора месечно 

посећује сваку групу и присуствује једној усмереној активности. Након тога, заједно са 

васпитачем анализирају остварену активност до детаља (тему, циљ и метод). Помоћник 

директора и васпитач заједно дискутују о добрим идејама и о коришћењу већих могућности 

у остваривању датог садржаја. 

•  Помоћник директора, задужен за педагошки надзор, прати вођење дневника рада, даје 

инструкције васпитачима у усклађивању циљева, садржаја, метода рада са потребама, 

могућностима и интересовањима деце.  

• Помоћник директора на крају полугодишта и на крају радне године даје анализу васпитно-

образовног  рада у оквиру педагошког већа. 

• Тромесечне односно чешће консултације са просветним саветником о изради разних 

докумената предшколске установе или о увођењу и остваривању различитих програма у 

вртићу. 

• У организацији Удружења васпитача просветних радника Мађара Војводине, васпитачи су 

били више пута у посети  предшколским установама у Мађарској, где су имали прилику да 

добију увид у организацију и начин рада Монтесори вртића, вртића намењених очувању 

народне традиције. 

• Постоји добар однос са вртићима и у Северно-банатском округу, у виду размене 

информација и искустава о неким питањима организације и остваривања рада у вртићу. 

 

 

 

 

         Председник Управног одбора  

      Предшколске установе „Наши бисери“ 

 

          _______________________________ 

                 Корнелија Вадас 

 

   

 

 

 

 


