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ПУ “Лане” Кучево 
 
           На основу чл. 119 ст. 1 тач. 2 Закона о основама Система образовања и васпитања 

("Службеном гласнику РС", бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 27/2018 (II) - други 

закон, 10/2019, 6/2020  и 129/2021 и чл. 16 и 17 Закона о предшколском васпитању и образовању 

("Службеном гласнику РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - други закон, 10/2019 и 129/2021.), 

Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања ("Службеном гласнику 

РС - Просветни гласник", бр. 16/2018), и члана 24. Статута Предшколске установе „Лане“ Кучево 

бр. 157 од 26.02.2018. године, бр. 547 од 20.06.2019. године и бр. 894 од 27.08.2020. године 

 

 

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 Предшколски програм предшколске установе је документ који доноси 

предшколска установа, односно школа која остварује припремни предшколски програм 

на основу Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник 

РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20), Закона о предшколском васпитању и 

образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 10/19) и 

других релевантних подзаконских аката, а у складу са Основама програма 

предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: Основе програма). 

Предшколским програмом конкретизују се теоријско-вредносна полазишта 

предшколског васпитања и образовања дата у Основама програма предшколског 

васпитања и образовања (2018) кроз спецификацију праксе предшколске установе у 

њеном реалном контексту. Димензије контекста предшколске установе су локално 

окружење, структура и култура установе и начини учешћа свих актера којима се 

обликује и гради пракса предшколске установе и програм васпитно-образовног рада са 

децом. Полазишта предшколског програма садржана су у концепцији Основа програма 

којом се одређује пракса предшколске установе и димензије програма предшколског 

васпитања и образовања кроз: теоријско-вредносна полазишта, циљеве и разумевање 

контекстуалне природе васпитно-образовног програма. У складу са концепцијом 

Основа програма (2018) пракса предшколске установе треба да буде демократска, 

инклузивна и рефлексивна, да се развија кроз реални програм у конкретном контексту, 

заједничким учешћем деце и одраслих којим се подржава добробит детета, подржава 

породица и аутономија, креативност и професионалност практичара. 
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3. ПОРТРЕТ УСТАНОВЕ 

3.1.Локално окружење установе 

 
 Предшколска установа “ Лане ” налази се у Кучеву, седишту општине која се 

простире у југоисточном делу Браничевског округа и захвата средњи део тока реке 

Пек. Општина се простире на површини од 721км². 

            У погледу рељефа карактеристичне су две географске целине: равничарски и 

брдско – планински део, тзв. Горњи и Доњи Звижд. Највеће насеље у околини је град 

Кучево, који се налази на 164м надморске висине и у коме живи око 6.000 становника. 

Град Кучево је истовремено административни, културни и трговачки центар општине. 

Град је смештен у Звишкој долини коју окружују врхови северног Кучаја и Хомољских 

планина. Изузетно богато, природно и друштвено окружење вртића увек је имало и 

имаће утицаја на креирање и остваривање предшклског програма. Природни ресурси 

омогућавају деци да непосредним искуством проширују своја сазнања о географским 

појмовима. Очигледан пример занимљивих природних појава деца могу видети 

обилазећи пећине Церемошња и Равништарка, које се налазе у непосредној близини 

града, као и шетњама обалама златоносне реке Пек, која протиче кроз град, затим 

упознавање са јединственом понорницом која се налази у подножју брда Ђула и сл. 

            Раскошна и разноврсна природа омогућава деци истраживање природних 

станишта птица, животиња, инсеката и различитих биљака. Такође близина сеоских 

домаћинстава, пружа деци могућност боравка на њима и упознавања начина живота 

људи и домаћих животиња. 

            Непроцењиво народно благо преточено у смотру народног стваралаштва 

“Хомољски Мотиви” омогућавају деци да се упознају са културом краја у којем живе. 

Учесници те манифестације, чији су део и деца П. У. “ Лане ”, боре се да од заборава 

отргну неко прошло време, да сачувају изворну народну песму и игру, народне обичаје 

и лепоту живљења прошлих дана. 

            Посете Храму Српске Православне Цркве у Кучеву, који је посвећен Вазнесењу 

Господњем и активним учешћем у прослави градске славе Спасовдана, као и школске 

славе Свети Сава деца на прави начин стичу знања о својим коренима, националном и 

духовном наслеђу и правим моралним и друштвеним вредностима. 
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 У окружење вртића спада и О. Ш. “ Угрин Бранковић ” из Кучева, која има 

значајну улогу у прелазном периоду између завршетка вртића и поласка деце у школу. 

            Постојање Спортске хале и терена за спорт и рекреацију, омогућавају нам да те 

ресурсе максимално користимо, а такође и понудимо родитељима да квалитетно 

проводе време са својом децом. 

            ПУ “Лане” има изузетно добру сарадњу са Центром за културу – исти омогућава 

одржавање приредби за децу, концерте, позоришне представе, филмове, дечије модне 

ревије, дечји маскенбал и сл. Устаноа успешно сарађује и са Градском библиотеком. 

 Изузетно је богата сарадња и са Домом здравља Кучево, посебно са 

Патронажном службом и педијатријом, која редовно едукује запослене, децу и 

родитеље из области здравства.            

  Поред наведених установа постоји сарадња и са осталим институцијама града: 

СУП-ом, Општинским судом, средњом школом, аутобуском и железничком станицом. 

Са Ј.П. “Србија – шуме”, Центром за социјални рад и Установом за одрасле и старије у 

Кучеву. 

            У граду и околини постоји много малих занатских радњи (цвећара, пекара, 

млинова, аутомеханичарских радњи). Њихово присуство омогућава нам посету  истих у 

којима деца на непосредан начин могу стицати нова знања кроз непосрдно искуство. 

Такође, морамо додати да нам занатске радње често донирају своје производе. Наиме, 

пекаре често спнзоришу наша окупљања припремајући укусне закуске за наше госте, 

док нам цвећаре донирају саднице цвећа за оплемењивање дворишта Установе. 

            Иако је Кучево релативно мала средина, оно ипак представља окружење са 

различитим и доста богатим ресурсима које Предшколска установа “Лане” максимално 

користи у реализацији васпитно – образовног рада. 
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3.2. Организациона структура установе 

 
 Реализација предшколског програма организује се у следећим објектима:  

 

 

Централни објекат “Сунце“ ” 

Ул. Браће Ивковић, бр. 2, Кучево 

 

 

 
 

Објекат “Маслачак” 

Ул. Ж. Поповића бр. 68, Кучево 

 

 
Објекат „Цврчак“ 

Ул. Светог Саве бр. 30; Раброво 
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 Предшколска устнова “Лане” Кучево је прва установа за васпитање и 

образовање деце предшколског узрста на територији Општине Кучево. Нашу Установу 

основала је Самоуправна интересна заједница Дечје заштите Кучево 14. децембра 1982. 

године. Установа је тада добила назив “Лане” који и данас носи.  Дана 02. фебруара 

1983.године Секретаријат за општу управу и друштвене делатности Скупштине 

општине Кучево доноси решење да су испуњени прописани услови да дечији вртић 

„Лане“ у Кучеву може обављати делатност предшколског васпитања и образовања. 

Назив Установе се кроз године мењао ради усклађивања са променама у прописима, 

тако да је данашњи назив Предшколска установа „Лане“ Кучево. По оснивању Дечји 

вртић „Лане“ имао је седморо запослених и децу распоређену у две васпитне групе. 

Током година Установа је расла, тако да данас 43 запослена радника на неодређено 

време обављају своју делатност са децом распоређеном у 12 група и 3 објекта. 

 Основна делатност установе је организоивано васпитање и образовање, нега и 

превентивна здравствена заштита, исхрана, социјални рад, одмор и рекреација деце од 

једне до седам година старости. 

      Програм рада установе остварује се у дванаест васпитних група. На реализацији 

програмских задатака ангажовано је 25 радника одговарајуће стручне спреме. 

        Опремљеност објекта је на нивоу који предвиђа функционални, педагошки, 

здравствени и естетски норматив. Опремљеност дидактичким материјалом  делимично  

задовољава све педагошке принципе и из године у годину се обнавља сходно 

потребама и могућностима. 

3.3. Облици рада 

 

       Предшколска установа “ Лане ” организује следеће облике рада: 

1. Целодневни (11 часова) обухвата децу од једне до 7 година; 

2. Четворочасовни боравак који обухвата децу узраста од 5,5 до 7 година који 

похађају обавезни припремно предшколски програм; 

 У 2022. години када је донешен предшколски програм у ПУ „Лане“ целодневни 

боравак обухвата једанаест група, и то пет јаслених група и шест васпитних група; 

 Четворочасовни боравак који обухвата децу која похађају припремно 

предшколски програм похађа једна група. 
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Табела број 1: Табеларни приказ броја група деце  и спецификација 

објеката 
 Назив објекта Број група Површина 

објекта у м² 

Површина 

дворишта у м²  

1. “Сунце” 5 1050  4 976 

2. “Маслачак” 5 676  200 

3. “Цврчак” 2 222 300 

Укупно 3 12 1948  5476 

Напомена: Површина објекта „Цврчак“ дата је оквирно, уговором није прецизирана 

тачна квадратура  простора који је добијен на коришћење. 

 

Преглед обухвата деце по облицима рада за 2022/2023 годину 

 

Табела број 2: Објекат „Сунце“ 
 

Назив групе 
 

Носиоци програма 

Број 

група 

Број 

деце 

Облик рада Трајање  

Узраст од 1-2 

године 

Милина Петровић- мед. сестра- васпитач 

Дијана Бешина - мед. сестра- васпитач 

1 13 Целодневни 11 h 

Узраст од 1-3 

године 

Снежана Ђорђевић - мед. сестра- васпитач 

Олга Јаковљевић - мед. сестра- васпитач 

1 17 Целодневни 11 h 

Узраст од 3-4 

година 

Данијела Стокић- васпитач 

Сузана Илић- васпитач 

1 17 Целодневни 11 h 

Узраст од 4-

5,5 

Милена Јовановић- васпитач 

Невена Добрицић – васпитач 

1 23 Целодневни 11 h 

Припремно 

предшколски 

програм 

Мирјана Петковић - васпитач 

Сузана Живановић - васпитач 

 

1 20 Целодневни 11 h 

Укупно 5 90  

 
Табела број 3: Објекат „Маслачак“ 

 

Назив групе 

 
Носиоци програма 

Број 

група 

Број 

деце 

Облик рада Трајањ

е  

Узраст од 1-2 

године 

 

Сања Лазић - мед. сестра- васпитач 

Јулијана Дамјановић - мед. сестра- 

васпитач 

1 12 Целодневни 11 h 

Узраст од 2-3 

године 

 

Светлана Станковић - мед. сестра- 

васпитач 

Симона Лазић - мед. сестра- васпитач 

1 17 Целодневни 11 h 

Узраст од 3-

5,5 година 

Елизабета Унгурјановић – васпитач 

Бранка Милосављевић – васпитач 
1 24 Целодневни 11 h 

Узраст од 5,5 

година до 

поласка у 

Милуша Лековић – васпитач 

Светлана Станојевић - васпитач 
1 21 Целодневни 11 h 
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школу 

Припремно 

предшколски 

програм 

Милуша Лековић – васпитач 

Светлана Станојевић – васпитач 
1 5 Полудневни 4 h 

Укупно 5 79  

 
Табела број 4: Објекат „Цврчак“ 

Назив групе Носиоци програма Број 

група 

 

Број  

деце 

Облик рада Трајање  

Узраст од 1 до 

3 године 

Јасна Алексић -  мед. сестра- васпитач 

Марија Тодоровић - мед. сестра- васпитач 
1 8 Целодневни 11 h 

Узраст од 3 до 

5,5 година 

 

Слађана Благојевић – васпитач 

Јелена Мунћан- Кокотовић – васпитач 
1 16 Целодневни 11 h 

Укупно  2 24  

 

 У предшколској установи „Лане“, Кучево, васпитно- образовни рад 

остварује се на српском језику. 

Табела број 5: Систематизација радних места Установе 

 
Р.б. Радно место Бр. 

радника 

1.  Директор 1 

2.  Секретар  1 

3.  Стручни сарадник – педагог 1 

4.  Стучни сарадник – логопед 1 

5.  Сарадник за превентивну здравствену заштиту 1 

6.  Медицинска сестра – васпитач 10 

7.  Васпитач 12 

8.  Административни и финансијски послови 2 

9.  Припремање хране – кувари 3 

10.  Сервирање хране 2 

11.  Одржавање хигијене, техничар одржавања одеће 6 + 1 

12.  Технички послови 2 

13.  Магационер 1 

 УКУПНО: 44 
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3.4. Радно време  

 

        Објекти су отворени сваког радног дана од 5.30 до 16.30 часова. У току јула и 

августа месеца дежурни објекат је објекат “Сунце”. 

        Установа не ради само за време државних и верских празника које је држава 

одредила као нерадне дане. 

 

3.5. Култура установе, мисија и визија 

 

Ми смо установа која уважава дете као јединствено и целовито биће, које је 

компетентно и богато потенцијалима, активни учесник заједнице вршњака и одраслих, 

креативно и посвећено учењу и уједно и биће игре. Наш циљ јесте подршка добробити 

детета, које кроз односе и делања са одраслима активно учествује у различите животно-

практичне ситуације, уз подршку васпитача, родитеља и локалне заједнице. 

Ми смо Установа која уважава потребе деце и родитеља, ствара подстицајну 

средину за рани раст и развој деце и негује толеранцију, заједништво и традицију. 

Тежимо томе да свој деци обезбедимо равноправно здраво одрастање, остваривањем 

права на квалитетно васпитање и образовање кроз учешће у различитим програмима 

предшколског васпитања и образовања, који се развијају у партнерству релевантних 

установа и институција, уз уважавање потреба деце и породице. Унапређивање 

квалитета живота деце предшколског узраста и њихових породица има за циљ 

повећање наталитета на територији Општине Кучево и смањење одласка младих 

породица у веће градове и друге земље.  

У наредних пет година желимо да постанемо Установа у којој влада систематска 

и стручна организација ПВО. Систем предшколског васпитања и образовања се 

реализује кроз обиље садржаја у функционалном, удобном и добро опремљеном 

простору. Све ово ће нам омогућити да у будућности будемо Установа која обезбеђује 

професионалан и здрав однос према деци, запосленима, родитељима и окружењу. Наш 

рад биће заснован на сазнањима да је за развој деце, будућих људи, најбитније 

квалитетно и једнако доступно васпитање и 

 

 

 



11 

 

4. ПРОГРАМСКИ МОДЕЛ 

 

        У раду са децом узраста од 1 – 7 год. у Предшколској установи “ Лане ” Кучево 

од 1. септембра 2022. Године заступљене је Концепција Нове основе програма - Године 

узлета. 

Концепција Основа програма заснива се на:   

- актуелним стратешким и законским документима из области образовања и 

васпитања у Србији;   

- савременим теоријским поставкама о детињству, учењу и развоју деце на раним 

узрастима; 

- релевантним међународним документима: Конвенција о правима детета, 1989;  

- Општи коментар 7 Комитета УН за права детета о остваривању права детета у 

раном детињству, 2005; Образовање за 21. век, УНЕСКО 2;  

- Кључне компетенције за целоживотно учење, документ ЕУ комисије, 20063;  

- Кључни принципи оквира квалитета предшколског васпитања и образовања, 

документ ЕУ комисије, 20144;  

- Компетенције у предшколском васпитању и образовању, ЕУ комисија, 20115;  

традиционалној утемељености програма предшколског васпитања и образовања 

у Србији на хуманистичким вредностима, интегрисаном приступу нези, 

васпитању и образовању, уважавању узрасних специфичности детета и водеће 

улоге игре у дететовом учењу и развоју;  

-  позитивним искуствима праксе предшколског васпитања и образовања у Србији 

развијане кроз различите пројекте реализоване у партнерству носилаца 

образовне политике, истраживачких институција, невладиног сектора, УНИЦЕФ 

и других међународних организација и фондација (Развијање отвореног 

курикулума на нивоу дечјег вртића; ИМПРЕС – Унапређивање предшколског 

васпитања и образовања у Србији; Вртићи без граница; Вртићи без граница 2; 

Калеидоскоп – диверсификација програма предшколског васпитања);   

- савременим теоријама курикулума, крос-националној анализи докумената 

основа програма и примерима добре праксе висококвалитетних програма 

предшколског васпитања и образовања у свету. 

- Стратегија васпитања и образовања у Републици Србији до 2030.године. 
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4.1. Општи циљеви Основа програма   

 

 Општи циљеви основа програма су: 

 

 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 су отвореност, 

радозналост, отпорност (резилијентност), рефлексивност, истрајност, поверење 

у себе као способног „ученика” и позитивни лични и социјални идентитет, чиме 

се постављају 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 породице имају могућности и прилике да бирају, активно учествују у 

васпитању и образовању своје деце на јавном плану, да освесте своје потребе и 

капацитете и развијају родитељске компетенције.   

 Да васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадници и сарадници, стручњаци из 

различитих области и други практичари имају прилику да испоље своју 

аутономију, креативност и професионалност као и проактивно заступање 

интереса деце и породица.   

 Да дечји вртић и друга окружења у локалној заједници (школа, центри културе, 

спорта и рекреације, отворени простори, друге институције локалне средине) 

постану простори заједничког учешћа деце и одраслих у учењу и грађењу 

смисла, кроз дијалог и узајамну подршку.   

 Да се васпитачи, стручни сарадници и стручњаци других профила, истраживачи, 

носиоци образовне политике и сви који се баве предшколским васпитањем и 

образовањем повезују у истраживачку заједницу која кроз истраживања и 

узајамну подршку гради квалитет предшколског васпитања и образовања.  
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Циљеви предшколског васпитања и образовања усмерени на дете: подршка 

добробити детета 

 

 Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка добробити 

детета. Добробит је вишедимензионални конструкт којим се обједињује разумевање 

холистичке природе развоја, целовитости процеса неге, васпитања и образовања и 

интегрисаног учења детета предшколског узраста. У најширем смислу, добробит је 

капацитет успешног персоналног и интерперсоналног функционисања, испољавања и 

култивисања људских потенцијала за развој и напредак и може се сагледати кроз три 

димензије: персоналну (бити добро и функционисати успешно), делатну (умети и 

хтети) и социјалну (припадати, прихватати и учествовати). Све димензије добробити су 

међусобно повезане, преклапајуће и узајамно условљене. Овако постављен концепт 

добробити одражава суштину развоја и учења детета, а то је да је дете биће које 

истовремено јесте и бива – кроз оно што јесте постаје и оно што ће бити, тако да 

подржавати добробит детета значи истовремено пројектовање циљева на будућност и 

разумевање шта је добробит за дете у реално постојећим околностима, сада и овде (у 

реалном програму). 

 

Циљеви подршке добробити 

 

Подршка персоналној добробити  

- развијање свести и бриге о свом телу и о себи;  

- развијање моторичких способности и вештина и чулне осетљивости;  

- развијање саморегулације као унутрашње контроле, способности одлагања 

жеље, прихватања захтева и налажење алтернатива;  

- развијање инструменталне и психолошке самосталности; - развијање идентитета 

и самоприхватања;  

- развијање емоционалне компетентности као способности доживљавања и 

изражавања широког спектра емоција, регулисања и контроле емоција и 

разумевање властитих и туђих емоција.  

Подршка делатној добробити детета  

- Развијање креативног испољавања и изражавања и стваралачког уобличавања 

својих доживљаја и сазнања;  
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- 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 образовних компетенција за целоживотно учење;  

- развијање отпорности (резилијентности) на стрес и изазове и способности 

конструктивног приступа проблемима и променама;  

- грађење смисла и животне сврхе кроз дубље разумевање основних 

манифестација људског живљења, вредности и лепоте човека и људског рада. 

Подршка социјалној добробити детета  

- Развијање позитивног културног и социјалног идентитета и задовољства и 

поноса припадништвом различитим заједницама (вршњачкој, породичној, 

локалној, националној, глобалној);  

- развијање социјалне компетентности као способности емоционалног везивања и 

емпатичности, успешне социјалне комуникације и кооперативности;  

- развијање моралних вредности и норми и способности моралног расуђивања, 

правичности и уважавања разлика;  

- развијање алтруизма, особина човечности као што су предусретљивост, 

емпатија, толерантност, племенитост, солидарност;  

- развијање свести о узајамној повезаности људи и природе и бриге за животну 

средину;  

- развијање проактивног односа према животу и окружењу. 

 

Шта је за дете добробит у реалном програму? 

Осећати се 

- Добро и витално;   

- остварено, задовољно и срећно;   

- сигурно али не презаштићено и пререгулисано;   

- сигурно да ће се његове потребе, интереси и интересовања уважавати и 

подржавати;  

- припадником заједнице вртића и шире заједнице;  усклађено са правилима, 

нормама и захтевима окружења.  
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Бити 

- Укључен/а у заједницу вршњака и вртића;   

- укључен/а у разноврсне, креативне, сврсисходне активности;   

- саслушан/а и уважен/а;   

- окружен/а довољно познатим и истовремено новим изазовима;   

- прихваћен/а у својој јединствености;  

- физички активан/на, спретан/на, одважан/на и грациозан/на;   

- пријатељ са неким.  

Моћи 

- Да упознаје свет око себе, проширује своја искуства и знања о својој и другим 

културама, различитим физичким иприродним појавама и различитим 

продуктима људске културе;   

- да посматра, пита се, размењује, истражује, машта;   

- да истражује целим телом и свим чулима и има различите естетске доживљаје;   

- да се изражава на различите начине, кроз различите симболичке системе и 

користи различите операције примерене тим системима;   

- да се изражава креативно и маштовито кроз различите форме, медије и 

материјале;   

- да испољава своја интересовања, бира и преузима иницијативу;   

- да спознаје своје снаге и могућности;  да испољава своје способности и да је 

успешно у учењу;   

- да опслужује себе;   

- да доприноси и види да је његов допринос препознат и важан.  

Умети 

- Да прави добар избор, доноси одлуке и преузима одговорност;  да управља 

својим емоцијама и разуме емоције других;   

- да одлаже своје жеље и прихвата жеље и очекивања других;   

- да успешно комуницира и сарађује са другима, преговара и да се договара и 

разрешава конфликте;   

- да прихвата друге, развија блиске и реципрочне односе базиране на уважавању и 

прихватању разлика;  

- да доприноси својој заједници, брине се о другима и свом окружењу;   

- да учи и воли учење;   

- да прихвата промене, да буде отворено и флексибилно. 
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4.2. Принципи развијања реалног програма 

 

Принцип усмерености на односе - У развијању програма, фокус васпитача је на 

стварању подржавајућег социјалног и физичког окружења којим се обезбеђује 

сигурност, континуитет, учешће деце и укљученост васпитача и којим се негују односи 

уважавања, сарадње, одговорности и заједништва.  

Принцип животности - У развијању програма, фокус васпитача је на развијању 

заједништва деце и одраслих, вршњачке заједнице и повезивању са породицом и 

локалном заједницом, стварањем прилика за заједничко учење. Заједничко учење се 

остварује кроз активности које су смислене јер проистичу из искустава, аутентичних 

интересовања и односа, потреба и иницијатива, проблема и питања, догађаја и збивања 

у групи и заједници.  

Принцип интегрисаности - У развијању програма, фокус васпитача је на стварању 

прилика за интегрисаности учење као интегрисаног искуства детета кроз оно што чини 

(делање) и доживљава (односи), а не према унапред испланираним појединачним 

активностима на основу аспекта развоја или образовних области и издвојеним 

садржајима подучавања.  

Принцип аутентичности - У развијању програма, фокус васпитача је на препознавању 

и уважавању интегритета, различитости и посебности сваког детета, развојних, 

културних, социјалних и других специфичности деце и њихових породица, као и јаким 

странама и потенцијалима сваког детета, посебно узимајући у обзир потребе за 

подршком деци са сметњама у развоју и инвалидитетом и деци из других осетљивих 

друштвених група. Принцип аутентичности подразумева индивидуализовани приступ 

сваком детету уз истовремену подршку укључивању сваког детета у вршњачку 

заједницу и заједничке активности.  

Принцип ангажованости - У развијању програма, фокус васпитача је на ситуацијама и 

активностима којима се подржава: учење детета кроз властиту активност; ангажованост 

детета; иницијатива и избор деце; различити начини бављења појединим питањима, 

проблемима и садржајима; стваралачка прерада искуства и креативно изражавање 

властитих идеја, доживљаја, мишљења и сазнања. Принцип ангажованости 

подразумева укљученост васпитача и заједничко учешће са децом, а не директно 

подучавање.  
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Принцип партнерства - У развијању програма, фокус је на уважавању перспективе 

деце и породице (њихових мишљења, идеја, иницијативе, одлука) и на различитим 

начинима укључивања породице и повезивања са локалном заједницом. На наведеним 

принципима, васпитач развија програм кроз следеће стратегије: планирање, заједничко 

развијање програма и праћење и вредновање кроз документовање. 

4.3. Планирање  

 

 Развијање интегрисаног приступа кроз тематско и пројектно планирање 

 Интегрисаним приступом, васпитач омогућава деци да уче кроз јединство оног 

што доживљавају, промишљају и онога што раде. Планирање у интегрисаном приступу 

може бити тематско или пројектно. Идеја за тему/пројекат може да проистиче из 

свакодневних искустава које деле деца и одрасли, из игре деце, из проблематике која 

заокупља децу и интересује их, из уочених потреба и упитаности деце и васпитача, из 

различитих догађаја у дечјем вртићу и у локалном окружењу. Након оквирног 

одређења теме или почетне идеје за пројект, васпитач истражује различите изворе из 

области сазнања, културе и различитих делатности; проналази идеје и промишља чиме 

би све могли почетно да се баве и истражују у оквиру теме/пројекта ослањајући се на 

професионална знања о узрасним карактеристикама и познавање деце у групи; шта је 

потребно припремити од опреме и материјала који ће подстаћи децу да испробавају 

своје идеје. Развијање теме или пројекта треба да буде стваралачки процес, подједнако 

изазован и за децу и за васпитача, кроз који заједнички откривају, играју се и креирају.  

 Васпитач заснива тему/пројекат на принципима развијања реалног програма, 

због тога планира тему/пројекат увек само неколико корака унапред и циклично 

наставља да планира тако што:   

- планира опремање простора различитим средствима и материјалима који су 

инспиративни и провокативни деци за истраживање у оквиру теме/пројекта 

(уметнички предмети, различити штампани материјали, справе, апарати, 

полуструктурирани и неструктурирани материјали…);   

- на основу идеје за неку активност, планира начин организовања те активности 

који је у складу са принципима развијања програма;   

- на основу садржаја који проистичу и везани су за тему или пројекат, васпитач 

планира организацију активности и начине свог учешћа у активности (начине 

подупирања, моделовања, проширивања). Садржаји су у функцији истраживања 

у оквиру теме/пројекта, а нису готова знања која деца треба да усвоје;   
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- планира ресурсе који су потребни, који се могу набавити, направити или 

позајмити;   

- планира могуће начине укључивања родитеља, деце из других група и 

појединаца из локалне заједнице;  планира места у локалној заједници у којима 

могу да проширују искуства везана за тему/пројекат (институције, организације, 

отворени простори, појединци).  

 Тема или пројекат могу да трају од неколико дана до неколико месеци, зависно 

од правца развоја и надограђивања идеја, предлога и интересовања деце, од 

разноликости подстицаја и идеја које уноси васпитач и други који су укључени у 

тему/пројекат. Пројекат је вођен питањем, идејом и/или намером за продубљеним 

истраживањем проблематике која је деци смислена и изазовна за истраживање и кроз 

коју они креирају аутентична решења. Трагање за аутентичним решењем је оно чиме се 

даје смисао истраживању деце и бављењу појединачним активностима и садржајима, а 

није сврха пројекта решење по себи. Васпитач није у планирању пројекта усмерен на 

вођење деце ка налажењу што бржег и успешнијег решења као продукта пројекта, већ 

је усмерен на планирање подршке процесу учења засноване на принципима развијања 

реалног програма. Тема/пројекат у јаслама је више идеја или оквир који обликује 

васпитач на основу праћења заинтересованости и интеракција деце са различитим 

материјалима, другом децом и одраслима у дечјем вртићу и познавања деце. На основу 

идеје о теми или пројекту, васпитач у јаслама се прво фокусира на планирање великог 

избора сензорних материјала који ће бити стално доступни деци и којима ће подстаћи 

децу да истражују у отвореном и затвореном простору у дечјем вртићу. Васпитач у 

јаслама планира више могућности за различите активности деце које се одвијају 

истовремено и које деца бирају. Васпитач планира довољно времена за рутине кроз 

које помаже деци да се осећају сигурно, да развијају самосталност и блискост са 

васпитачем и другом децом.  

Флексибилно планирање 

Васпитач се у развијању програма стално усклађује са децом тако што прави 

пројекцију могућности за различите доживљаје и учење деце као предлог који 

ревидира и допуњује, а не прави готов, завршен план. Због динамичног и флексибилног 

приступа планирању, план не може бити направљен унапред за дужи временски 

период. Он се дограђује и ,,израња” током започетог истраживања деце и одраслих 

(васпитача, родитеља и других одраслих у вртићу и из локалне заједнице) на основу: 

иницијативе и предлога деце; консултовања са децом; предлога и идеја различитих 
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учесника; увида васпитача о учешћу деце у активностима; промишљања васпитача 

зашто је важно да се деца баве одређеним активностима, како то повезати са њиховим 

животним контекстом, ранијим доживљајима, искуствима и сазнањима.  

Документовање планирања  

Васпитач документује своје планирање у обрасцу за план који надограђује током 

процеса развијања теме/пројекта. План садржи: оријентациони назив теме/пројекта, 

кратко образложење како је дошло до покретања теме/пројекта и датуме почетка и 

краја; наведене изворе сазнања за васпитача везаних за тему/пројекат; потребну опрему 

и материјале; идеје за активности са децом, потребне ресурсе, учешће породице и 

других учесника и места у локалној заједници као места учења.  

4.4. Заједничко развијање програма 

 

Охрабривање иницијативе деце  

Васпитач подржава иницијативу деце тако што:  подстиче честе делатне размене међу 

децом и децом и одраслима и ствара ситуације у којима деца имају прилику да 

предлажу и дају идеје и изразе своје мишљење;  омогућава деци да испробавају и праве 

изборе и да развијају свест о томе шта значи направити избор и коју одговорност то 

повлачи;  охрабрује децу да замишљају и маштају, износе претпоставке и изражавају 

своје идеје, сазнања, осећања и доживљаје на различите начине;  подстиче децу да воде 

аутентичне и њима смислене разговоре, да посматрају и слушају шта друга деца раде и 

говоре и дискутују о свом истраживању;  слуша децу и посвећује пажњу идејама и 

предлозима деце и интегрише их у програм. Васпитач у јаслама посебно има у виду да 

се иницијатива деце овог узраста подржава, пре свега, грађењем блиских односа са 

децом кроз физички контакт и присну вербалну и фацијалну експресију и 

обезбеђивањем флексибилних рутина које су усклађене са ритмом живљења деце и 

индивидуално посвећеном пажњом детету приликом рутина (нпр. приликом 

пресвлачења бебе). Он организује физичку средину као предвидљиву и сигурну за дете, 

која истовремено нуди различите могућности за истраживање и кретање, за честу 

промену активности и интеракцију деце. Васпитач подстиче и охрабрује децу од 

најранијих узраста на истраживачко понашање уношењем нових предмета, 

неструктуираних и изазовних материјала. Игра се са децом, својим невербалним и 

вербалним порукама подстиче радозналост деце и њихово активно истраживање, 

ослањајући се на то да деца уче целим својим телом и фокусирају се на ,,овде” и ,,сада”.  
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Консултовање  

Кроз консултовање са децом васпитач омогућава да се програм развија у складу са 

дечјом перспективом. Консултовање подразумева вођење разговора са дететом о неком 

питању, нпр. о томе како се деца осећају у групи, како би желели да изгледа простор, у 

ком простору воле да се играју, шта их све занима и чиме воле да се баве у вртићу, који 

материјали су им изазовни за истраживање, чему се посебно радују, кога би волели да 

упознају, шта их плаши. Разговор се не одвија сам по себи, већ се користе различите 

технике које су блиске дететовом начину изражавања и кроз које оно може потпуније 

него вербално да се изрази и на основу чега се разговор проширује. Могуће технике су: 

Фотографија. Деца фотографишу места, активности, догађаје који им се свиђају или 

које би променили, као и особе које су им важне у вртићу. Мапирање. На основу шеме 

одређеног простора (нпр. тлоцрта собе, дворишта, дечјег вртића) коју је направио 

васпитач и објаснио детету, дете само, или уз помоћ васпитача, уцртава своје кретање у 

том простору и места где борави и шта ради. Туре. Тура је „путовање” у којем деца 

воде одраслог кроз окружење које је њима познато (вртић, парк, библиотека, музеј…). 

Дете је водич туре који одређује где ће се и којим редоследом кретати и шта ће бити 

фотографисано и/или забележено на други начин. Васпитач прави белешку при тури. 

Уметничке (експресивне) активности, као што су цртање и сликање, изражавање 

покретом и звуком, омогућавају деци да изразе своја осећања и перспективе визуелно 

или кинестетички.  

Моделовање 

Васпитач својим понашањем, вербалним и невербалним порукама, моделује начине 

успостављања односа са другима, начине разумевања света, однос према учењу и 

игровни, стваралачки приступ у активностима. Пример који васпитач даје је оно што 

дете пре свега, непосредно и спонтано, преузима и усваја. За децу је пример не само 

оно што васпитач говори него, превасходно, оно што васпитач чини и какве односе 

успоставља. Васпитач моделује игровни стваралачки приступ себи и свету и својим 

учешћем у игри и заједничком истраживању са децом у оквиру теме/пројекта моделује 

уживање и отвореност према новом, спремност на преузимање ризика, радост 

откривања и истраживања и однос уважавања, разумевања и сарадње са другима.  

Подупирање  

Васпитач је пажљиви посматрач деце и охрабрује их да иду изнад датог нивоа знања и 

вештина. Он подупире активности деце тако што:  пружа помоћ када је потребна;  

помаже деци да се фокусирају на активности које за њих имају значење и смисао тако 
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што: обраћа пажњу на њихова интересовања; штити их од претеране стимулације; 

присуствује и учествује на ненаметљив, а поуздан начин;  охрабрује активности деце, 

не директним вођењем или навијањем, већ шаљући поруку да верује у њихове 

могућности  даје инструкције као корисна упутства деци при коришћењу апарата, 

справа, реквизита (вожња трицикла, бицикла, санкање, инструкције за кретање изван 

вртића, садња биљака, коришћење ИКТ…).  

Проширивање  

Васпитач проширује активности и учење деце:  кроз комуникацију: коришћењем 

различитих симболичких и знаковних начина изражавања као функционалног, 

интегралног дела живљења у дечјем вртићу; причањем, тумачењем, вербализовањем 

активности деце; подстицањем говора и говорног стваралаштва деце као и различитих 

начина писмености у ситуацијама смисленим деци; проблематизовањем конкретне 

ситуације; сталном упитаношћу и постављањем питања себи и деци; вођењем дијалога 

са децом о игри и другим активностима у које су деца укључена; бележењем и 

прикупљањем дечјих вербалних и невербалних исказа и продуката и разговором са 

сваким дететом и његовом породицом о том искуству;  кроз акције: учешћем у игри и 

активностима; омогућавањем деци да се укључе у друштвена дешавања у вртићу и 

локалном окружењу; обезбеђивањем инспиративне и провокативне средине и 

материјала и уношењем подстицаја за зачудност; укључивањем деце у активности 

одраслих; укључивањем других одраслих у процес учења; стварањем прилика за 

заједничко учешће деце различитих узраста; омогућавањем деци да користе дигиталне 

технологије у праћењу сопственог учења; израђивањем са децом различитих 

симболичких материјала. У проширивању активности деце, васпитач у јаслама се 

посебно ослања на заједничку игру са децом, вербализовање заједничког искуства деце 

и одраслих у различитим ситуацијама у дечјем вртићу и обезбеђивањем сталне 

доступности различитих материјала за истраживање деце, имајући у виду да деца 

увиђају и знају више него што вербално могу да изразе. Васпитач у јаслама 

континуирано омогућава деци да се придруже другој деци у вртићу, да и на тај начин 

уче, посматрањем и имитацијом, и сарађују у различитим активностима.  
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4.5. Праћење, документовање и вредновање  

Праћење и вредновање кроз документовање  

Праћење кроз документовање обухвата праћење учења и развоја детета и праћење како 

се развија програм. Кроз документовање се омогућава видљивост програма и учења и 

развоја деце. Вредновање је саставни део праћења програма. Сврха праћења детета није 

процењивање његових развојних могућност и постигнућа, него потпуније разумевање 

дететовог развоја и учења и на основу тога пружање сталне подршке добробити детета. 

Његова функција је:  да се представи богатство и различитост дечјих идеја и начин на 

који деца виде и разумеју себе и свет око себе као и своје учешће у дечјем вртићу;  да 

деца развијају самопоуздање, осећају се прихваћено, уважено и подстакнуто да даље 

истражују, када виде да се документује и показује оно што они испробавају, стварају и 

оно о чему размишљају;  да пружа могућност да се кроз документоване ситуације дете 

враћа различитим ситуацијама учења, да их поново тумачи и да слуша запажања 

других;  да васпитач прати и истражује начине на које подржава учење деце и њихово 

учешће у развијању програма;  да се остварује сарадња са породицом кроз грађење 

поверења, дијалог и заједничко учешће. Сврха праћења развијања програма је 

континуирано грађење квалитета програма предшколског васпитања и образовања. 

Његова функција је:  да васпитач критички преиспитује усклађеност реалног програма 

са концепцијом Основа програма и принципима датим у Основама;  да васпитач 

развија рефлексивни приступ пракси самостално и у сарадњи са колегама кроз 

преиспитивање односа између уверења и намера наспрам праксе;  да васпитач 

континуирано преиспитује стратегије које користи у развијању реалног програма кроз 

димензије властитих поступка, организације физичке и социјалне средине, начине 

учешћа деце;  да обезбеди континуитет у развијању програма кроз стално повезивање 

дечјих искустава и сазнања као и поступака и увида васпитача;  да промовише програм 

и омогућава професионалној и друштвеној заједници да се потпуније упозна са 

програмом вртића и тиме их подстакне на допринос и учешће.  

Облици и начини праћења  

Процес учења и развоја детета се прати и документује кроз дечји портфолио. Кроз 

портфолио се документује: напредовање детета којим се истиче шта су јаке стране 

детета; дечја перспектива ситуација, активности и догађаја; начини пружања подршке 

детету, нарочито када су у питању деца из осетљивих група. За документовање кроз 

индивидуални портфолио могу се користити: различите скале и друге технике 

посматрања и праћења, групне и индивидуалне приче за учење; продукти и искази 
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детета настали у консултовању са децом; продукти детета настали у игри и у оквиру 

теме/пројекта; фотографије, видео и аудио записи, настали у различитим ситуацијама 

који су детету посебно важни. Развијање програма кроз теме/пројекте се документује 

кроз тематски/пројектни портфолио. Тематски/пројектни портфолио садржи план 

развијања теме/пројекта и причу о теми/пројекту. Током развијања теме/пројекта, 

васпитач:  израђује са децом почетне и процесне паное. Почетни панои нприказују 

полазне идеје и активности деце у теми/пројекту и могу да садрже цртеже, скице, 

исказе деце, позиве родитељима за учешће, предлоге и идеје родитеља, најаву 

активности везаних за тему/пројекат. Процесни панои приказују различите активности, 

ситуације и места на којима су деца учила, у развијању теме/пројекта, цртеже деце, 

фотографије, мапе, шеме, забелешке, питања, коментаре, као и запажања и учешће 

родитеља и других учесника из дечјег вртића и локалне заједнице.  Документује 

фотографијама (или забелешкама) промене у физичкој средини током развијања 

теме/пројекта, поједине активности деце у оквиру теме/пројекта, ситуације у којима се 

деца посвећено нечим баве, ситуације заједничког учешћа, места у заједници на којима 

су деца учила, дечје продукте. Могући су и други начини документовања процеса 

развијања теме/пројекта, као што је заједничко прављење сликовница, видео клипова, 

брошура, постера, инсталација у простору. Користећи прикупљену документацију 

током процеса развијања теме/пројекта, васпитач прави причу са пратећим 

фотографијама којом документује реализовану тему/пројекат. 

Учешће деце, породице и других учесника у праћењу програма  

Васпитач у сарадњи са различитим учесницима у програму документује ситуације које 

они виде као важне, чиме обезбеђује вишеперспективност у развијању програма, боље 

разумевање и ослањање на идеје и интересовања деце и других и уважавање деце, 

показивањем да њихове идеје и допринос сматра вредним и важним. Документација је 

доступна и чини основ за дијалог.  

Вредновање квалитета реалног програма  

Стручни сарадници и васпитачи заједно преиспитују квалитет програма кроз 

вредновање реалног програма у његовим носећим димензијама: средина за учење; 

квалитет односа; заједничко учешће; подршка диспозицијама за учење; инклузија, 

различитости и демократске вредности; сарадња са породицом и локалном заједницом. 

Оваква врста самовредновања не служи за процену рада васпитача и стручних 

сарадника већ су подаци добијени на овај начин основ за заједничко промишљање и 

промене праксе. 
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4.6.Врсте програма и услуга  

 

Предшколска установа “ Лане ” организује следеће облике рада: 

1. Целодневни (11 часова) обухвата децу од једне до 7 година; 

2. Четворочасовни боравак који обухвата децу узраста од 5,5 до 7 година који 

похађају обавезни припремно предшколски програм; 

 У 2022. години када је донешен предшколски програм у ПУ „Лане“ целодневни 

боравак обухвата једанаест група, и то пет јаслених група и шест група вртићког 

узраста. Четворочасовни боравак који обухвата децу која похађају припремно 

предшколски програм похађа једна група. 

 Облик је организациона форма у оквиру које се реализује одређени програм 

васпитно-образовног рада. Облик је дефинисан својом функцијом (свеобухватна нега, 

васпитање и образовање или васпитно-образовни рад у оквиру појединог подручја); 

циљном групом (деца; породица); просторном организацијом (у установи или на 

другим местима) и временском организацијом (трајање: целодневни, полудневни, 

краћи; динамика: континуирани, повремени). 

Програм је текстуални програмски оквир (нацрт) на основу којег се реализује и 

развија васпитно-образовни рад (реални програм) у одређеном облику. Услуга је по 

својој намени пригодна понуда организованих активности и акција, курсева, клубова и 

других видова специфичне понуде намењене деци и породици, мимо редовних и 

различитих облика рада и васпитно-образовних програма установе. 

Установа остварује своју делатност кроз различите облике и програме васпитно-

образовног рада са сврхом: 

– подршке добробити детета кроз квалитетно васпитање и образовање које пружа 

једнаке могућности деци за учење и развој; 

– подршке и пружања могућности и прилика породицама да бирају облик и 

програм на основу својих потреба; 

– стварања могућности да предшколска установа и друга окружења у локалној 

заједници постану места заједничког учешћа деце и одраслих.  

Васпитно-образовни рад у оквиру ових облика се заснива на Основама програма 

предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: Основе програма) и развија на 

начин дефинисан Основама програма. 
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Установа, полазећи од законом прописаних циљева и принципа система 

предшколског васпитања и образовања, поред редовних реализује друге, различите 

облике и програме васпитно-образовног рада у циљу унапређивања квалитета 

васпитно-образовног рада, повећања обухвата деце, ширења разноврсности програмске 

понуде у складу са потребама породице и деце и специфичностима локалне заједнице. 

Под различитим обликом подразумева се облик који је по једној или истовремено више 

карактеристика специфичан у односу на редовне целодневне и полудневне облике, а у 

оквиру којег се остварује одговарајући програм. 

Различити облици могу бити специфични: 

- по функцији, усмерени на поједина подручја васпитно-образовног рада (у 

оквиру којих се реализује на пример: програм развоја стваралаштва; програми 

засновани на уметности, науци, култури, покрету и физичкој активности; 

програми подршке игри као што су играоница, игровница); 

- по просторно-временској организацији (на пример: путујући вртић; програм у 

природи, у музеју, библиотеци, у здравственој установи, у школи и у другим 

установама и организацијама и просторима у локалној средини); 

- по томе коме су намењени, односно по циљној групи учесника програма (на 

пример: са децом на болничком лечењу; са децом у сеоским срединама – 

путујући вртић; са децом и породицом, на пример: програм кућне посете; са 

породицом, на пример: програми јачања родитељских компетенција, 

саветовалиште за породицу, клуб родитеља; програм заснован на повезивању у 

заједници, на пример: игровница); 

- по временској динамици и трајању (континуирани или повремени; свакодневни 

или периодични током недеље; целодневни, полудневни или краћи). 

Под различитим програмом подразумева се одговарајући текстуални програмски 

оквир (нацрт) којим се дефинише програм у складу са специфичностима облика и 

концепцијским полазиштима Основа програма и на основу којег се развија реални 

програм у датом облику. Развијање реалног програма може да се заснива на 

различитим приступима и начинима планирања као што су: тематско-пројектно 

планирање; радионице; планирање окружења за учење; планирање засновано на 

уметности и стваралаштву (атеље, студио) и други приступи у развијању програма који 

су у складу са полазиштима Основа програма о детету, програму и предшколском 

васпитању и образовању. 
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Организатор различитих облика и програма је установа која их остварује 

самостално или у сарадњи са другим правним, односно физичким лицем, а њихова 

међусобна права и обавезе уређују се уговором о сарадњи у складу са законом. 

Иницијативу за покретање једног или више различитих облика и програма 

припремају стручни органи установе на основу сагледаних потреба деце и породица, 

посебно деце која нису обухваћена редовним облицима и програмима предшколског 

васпитања и образовања, као и на основу могућности установе (стручних, кадровских, 

просторних, финансијских). Иницијатива садржи Нацрт програма и образложење 

оправданости његовог остваривања. 

Одлуку о избору и реализацији програма на основу иницијативе из става 2. овог 

члана доноси орган управљања установе по прибављеном мишљењу Савета родитеља. 

 

4.7. Физичко оружење као димензија програма  

 

 Физичко окружење (просторно-временска организација) на директан начин 

обликује положај детета у програму. Односи који проистичу из физичког окружења и 

којима се истовремено обликује физичко окружење чине непосредну средину за учење.  

 Простор нипошто није нешто дато по себи, независно од програма, већ обрнуто, 

он на најдиректнији и најконкретнији начин одражава концепцију програма и мора 

бити у складу са концепцијом Основа. Због тога васпитач нарочиту пажњу посвећује 

простору, његовом сталном реструктурирању, развијању, обогаћивању и 

осмишљавању. Временска организација се односи на начин структурирања редоследа и 

трајања различитих ситуација и активности.  

 Деци су потребне предвидљиве секвенце у дневном распореду и, истовремено, 

флексибилност временске организације. Просторно-временска организација се не 

подређује свакодневним рутинама (обедовање и одмор) већ обрнуто, просторно-

временска решења за рутине се прилагођавају и интегришу у програмску концепцију.  

Физичко окружење треба да подржава: 

 Сарадњу и позитивну међузависност  

- Простор и време су организовани тако да пружају могућности деци да раде 

заједно и сарађују;  

- простор и материјали омогућавају и подстичу различите облике груписања деце 

и заједничког учешћа у ситуацијама делања.  
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Уважавање посвећености у активности и иницијатива  

- Простор је организован тако да пружа могућност детету да се осами и да деца не 

буду ометана док се баве неком активношћу;  

- материјали су груписани и лако приступачни, чиме се деца подстичу да буду 

независна и праве изборе;  

- деца могу да реорганизују и уређују простор и материјале.  

Истраживање, експериментисање и стваралаштво  

- Физички простор је предвидљив, безбедан и прегледан али динамичан и богат 

подстицајима који позивају на истраживање;  

- постоји мноштво неструктурираног и полуструктурираног материјала, 

различити ликовни материјали, реквизити, који могу да се користе на различите 

начине и који омогућавају различите начине изражавања;  

- постоје различити сензорни материјали и материјали којима се подржавају 

сензорне активности и практична манипулација; простор је опремљен тако да је 

изазован и да при томе доприноси да деца прошире своја размишљања, умења и 

доживљаје у оквиру оног чиме се баве;  

- постоји много правих, реалних и аутентичних предмета и материјала који 

одражавају реални живот деце, породице и васпитача;  

- постоје материјали и продукти којима се подржава развој ране писмености 

(штампани материјали, плакати, књиге и сликовнице, мапе, шеме, различите 

врсте прављених календара и скала, графички симболи...);  

- -изложени материјали у соби и на зидовима одражавају процес активности које 

се одвијају у групи.  

Различитост  

- Удобан и функционалан намештај за децу и одрасле;  

- простор је приступачан свој деци;  

- материјали пружају могућности да се ствари раде на различите начине. 

Декорације, материјали и средства илуструју и одговарају разним врстама 

различитости и оспоравају предрасуде и стереотипе.  

Припадност и персонализованост  

- Простор је персонализован и одражава особености и живот групе и поједине 

деце;  

- простор одражава живот и културу заједнице и дечја животна искустава; -

простор рефлектује заједничке идеје и вредности;  
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- у простору су видљиви продукти и континуитет активности деце и других 

учесника.  

Телесни, сензорни и естетски осећај и зачудност  

- Простор пружа могућности за различита сензорна искуства и активности ‒ 

истраживање текстура, мириса, звукова, тонова, мелодија, покрета;  

- простор пружа могућности за различите начине кретања, коришћења свог тела и 

истраживање телом;  

- начином уређења предмета и материјала подржава се естетски доживљај;  

- постоје елементи природе (неструктуирани природни материјали, плодови, 

саднице, семена...);  

- постоји лепота, склад и маштовити и тајанствени простори. 

 Предшколска установа „Лане“, Кучево располаже са три објекта и то објекат 

„Сунце“ и објекат „Маслачак“ у Кучеву у објекат „Цврчак“ у Раброву. Што се тиче 

опремљености вртића, трудимо се да из године у годину допуњујемо дидактича  

средства, да обогаћујемо спољашњи и унутрашњи простор као и да деци пружимо што 

више подстицаја за истраживање и учење. Сви објекти у ПУ „Лане“, Кучево покривени 

се wifi везом и видео надзором. Свака радне собе односно група опремљена је својим 

лап-топ рачунаром. Објекат „Сунце“ је опремљен интерактивном таблом, а у плану је 

куповина интерактивних табли за преостала два објекта. Установа је опремљена 

штампачима и штампачима у боји, фотоапаратима и камерама, блутут звучницима, 

апаратима за пластифицирање.   

 Објекат „Сунце“ располаже са 5 радних соба, при чему су у две радне собе 

смештена деца јасленог узраста и три радне собе у којима су смештена деца узраста од 

3 године до поласка у школу. У другом делу вртића налазе се кухиња за припремање 

оброка, тоалети и оставе, канцеларије за стручну службу, рачуноводство и директора. 

Овај простор је такође доступан деци и користе га у складу са потребама. Простор и 

време су организовани тако да пружају могућности деци да раде заједно и сарађују. У 

оквиру соба у којима бораве деца јасленог узраста налазе се две радне собе са 

заједничким претпростором и тоалетима намењеним деци. У просторима за децу 

јаслених група акценат је на кинестетичке и сензорне просторне целине. Просторне  

целине васпитачи мењају и допуњују уношењем различитих средстава и материјала са 

намером да прошири игру и истраживање деце.  
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 Собе су простране и добро осветљене, при чему свака радна соба има своју 

терасу и излаз. Вртић је грађен 80-их година, и испуњава нормативе неопходне за 

реализацију васпитно обрзовног рада са децом предшколског узраста. У собама се 

сервирају оброци за децу и обавља дневни одмор. У свим радним собама налази се 

неструктурирани и полуструктурирани материјали, различити ликовни материјали, 

реквизити, различити сензорни материјали и материјали којима се подржавају сензорне 

активности и практична манипулација. У оквиру соба налазе се бројни прави, реални и 

аутентични предмети и материјал који одражавају реални живот деце, породице и 

васпитача. У собама су заступљени и материјали и продукти којима се подржава развој 

ране писмености (штампани материјали, плакати, књиге и сликовнице, мапе, шеме.  

Простор пружа могућности за различита сензорна искуства и активности ‒ 

истраживање текстура, мириса, звукова, тонова, мелодија, покрета. Материјали, 

средства и играчке су организовани тако да су доступни свој деци, мобилни су, 

разноврсни а при том јасно груписани у оквиру просторних целина. 

 Собе повезује заједнички хол у коме деца свакодневно бораве. Деци су у холу 

такође на располагању разни приступачни материјали, справе као и продукти из 

пројеката које развијају њихови другари са својим васпитачима. Простор и материјали 

омогућавају и подстичу различите облике груписања деце и заједничког учешћа у 

ситуацијама делања. Изложени материјали у соби, холу или тераси одражавају процес 

активности ии развијање реалног програма које се одвијају у групи. Просторне целине 

организоване су смислено а неке од целина које су биле заступљене у претходно 

реализованим пројектима су литерарна, целина визуелне уметностим целина за 

симболичку игру, целина за осамљивање и скривање, за звук и покрет, простор 

истраживaња светлости и сенки, сензорна просторна целина и слично. 

 Двориште објекта „Сунце“ је пространо са пуно зелених површина, справа за 

игру и истраживање. У дворишту се налазе и места за скривање, пешчаник као и део 

конструисан за звук, направљен од структурираног материјала. У дворишту је подигнут 

и пластеник који служи да деца пре свега брину о биљкама, прате њихов раст и развој а 

касније убиру плодове истих. Предшколска установа се труди да дворишни простор 

буде изазован деци, заснован на природним материјалима у коме деца могу да 

конструишу, мењају и граде а да при том буде безбедан и да пружа изазове. 
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 Објекат „Маслачак“ састоји се од две собе намењене деци вртићког узраста и 

две собе намењене деци јасленог узраста. Све собе повезане су се тоалетима 

намењеним деци. Објекат располаже и великом салом у којој се сакодневно сусрећу сва 

деца. У оквиру објекта налазе се кухиња, канцеларија за васпитаче, и простор за пријем 

деце. Простор и материјали омогућавају и подстичу различите облике груписања деце 

и заједничког учешћа у ситуацијама делања. Изложени материјали у соби, холу или 

тераси одражавају процес активности ии развијање реалног програма које се одвијају у 

групи. Материјали, средства и играчке су организовани тако да су доступни свој деци, 

мобилни су, разноврсни а при том јасно груписани у оквиру просторних целина. У 

свим радним собама налази се неструктурирани и полуструктурирани материјали, 

различити ликовни материјали, реквизити, различити сензорни материјали и 

материјали којима се подржавају сензорне активности и практична манипулација.  

У оквиру соба налазе се бројни прави, реални и аутентични предмети и 

материјал који одражавају реални живот деце, породице и васпитача. У собама су 

заступљени и материјали и продукти којима се подржава развој ране писмености 

(штампани материјали, плакати, књиге и сликовнице, мапе, шеме. 

 Просторне целине организоване су смислено а неке од целина које су биле 

заступљене у претходно реализованим пројектима су литерарна, целина визуелне 

уметностим целина за симболичку игру, целина за осамљивање и скривање, за звук и 

покрет, простор истраживaња светлости и сенки, сензорна просторна целина и слично. 

 Двориште објекта „Маслачак“ је пространо са пуно зелених површина, справа за 

игру и истраживање. У дворишту се налазе и места за скривање и пешчаник. У 

дворишту су формиране две мини леје који служи да деца брину о биљкама, прате 

њихов раст и развој а касније убиру плодове истих. Предшколска установа се труди да 

дворишни простор буде изазован деци, заснован на природним материјалима у коме 

деца могу да конструишу, мењају и граде а да при том буде безбедан и да пружа 

изазове. 

 Објекат „Цврчак“ располаже са две радне собе, (једну за јаслену групу и једну за  

васпитну групу) заједнички хол за сецу, канцеларијом за васпитаче, тоалетима за децу. 

Објекат „Цврчак“ је најмањи са најмањим бројем деце и налази се у оквиру објекта ОШ 

„Милутин Миланковић“. У радним собама заступљени су неструктурирани и 

полуструктурирани материјали, различити ликовни материјали, реквизити, различити 

сензорни материјали и материјали којима се подржавају сензорне активности и 

практична манипулација.  
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У оквиру соба налазе се бројни прави, реални и аутентични предмети и 

материјал који одражавају реални живот деце, породице и васпитача. Такође су 

заступљени и материјали и продукти којима се подржава развој ране писмености 

(штампани материјали, плакати, књиге и сликовнице, мапе, шеме. Простор пружа 

могућности за различита сензорна искуства и активности ‒ истраживање текстура, 

мириса, звукова, тонова, мелодија, покрета. Деци су у холу такође на располагању 

разни приступачни материјали, продукти из пројеката које развијају њихови другари са 

својим васпитачима. Простор и материјали омогућавају и подстичу различите облике 

груписања деце и заједничког учешћа у ситуацијама делања. Изложени материјали у 

соби, холу или тераси одражавају процес активности ии развијање реалног програма 

које се одвијају у групи. Просторне целине организоване су смислено а неке од целина 

које су биле заступљене у претходно реализованим пројектима су целина визуелне 

уметностим целина за симболичку игру, целина за осамљивање и скривање, за звук и 

покрет, простор истраживaња светлости и сенки, сензорна просторна целина и слично. 

 У дворишту објекта „Цврчак“ налазе се справе за игру и истраживање, озелењен 

простор за игру, мини леја и други реквизири. У дворишту се налазе и места за 

скривање Предшколска установа се труди да дворишни простор буде изазован деци, 

заснован на природним материјалима у коме деца могу да конструишу, мењају и граде 

а да при том буде безбедан и да пружа изазове. 

 Током радне 2022/2023. године планирају се промене у простору као што су 

скидање свих врата са соба тако да простор буде слободан и доступан свој деци, 

планира се уношење разних материјала, пруређивање атријума као место за игру у 

објекту „Сунце“. Осим тога планира се да се за поподневни одмор користи једна соба, 

тако да у свим другим собама могу да бораве деца која не желе да спавају. Планира се и 

да у наредном периоду деца сама себи сервирају храну уз помоћ и подршку васпитача 

(мазање мазалица на хлеб, чишћење и сецкање воћа, послуживање ручка и салате и 

слично). У холу ће бити излагани готови производи из претходних пројеката при чему 

ће свој деци бити доступни за игру и манипулацију. Дворишни део вртића биће 

преуређиван у складу са пројектима који се реализују као и остали потреба деце. Сви 

простори у објектима доступни су деци. 

 У ПУ „Лане“ практикује се одлагање влажног отпада и прављење компоста у 

свим објектима, компост служи за неговање биљака у пластеницима и лејама на 

отвореном. У наредном периоду, у сарадњи са Зеленом оазом и локалном самоуправом 

планира се постављање пластеника у свим објектима. 
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5. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО МЕСТО ДЕМОКРАТСДКЕ И 

ИНЛУЗИВНЕ ПРАКСЕ  

5.1.Партнерство са породицом 

 

 

 У оквиру програма се развијају различити облици сарадње у складу са 

потребама и породице и програма, а критеријуми за планирање и реализацију 

појединих облика заснивају се на партнерском односу. У оквиру праксе предшколске 

установе, породице треба да имају могућности и прилике да бирају, активно учествују 

у васпитању и образовању своје деце на јавном плану, да освешћују своје потребе и 

капацитете и развијају родитељске компетенције. Развијање партнерства са породицом 

подразумева преиспитивање полазишта, претпоставки и очекивања од сарадње са 

породицом и постојећих образаца моћи. 

 У ПУ „Лане“ Партнерство са породицом се гради 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. 

 Програм заснован на партнерству са породицом огледа се у следећем:   

- вртић је место које емитује добродошлицу породици и уважавање породице 

јасним просторно-организационим показатељима (нпр. постојање собе/простора 

за родитеље, у холовима се налазе постери добродошлице, визуалне ознаке 

простора...);   

- породица је упозната са концепцијом програма (родитељи су о концепцији 

нових основа информисани на састанцима као и путем флајера);   

- постоји програм сарадње са породицом који је развијен кроз дијалог са 

родитељима о различитим начинима укључивања породице: као члан савета 

родитеља, као волонтер, члан управног одбора, као волонтер, као посетилац, 

помоћник, дародавац и као учесник у непосредном развијању реалног програма;  

- родитељи су питани шта је за њих важно и шта би волели у односу на своју децу 

и себе;   

- деца су питана на који начин би желела да су родитељи укључени и да 

учествују;  
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- родитељи се лично позивају на учешће у појединим активностима и имају помоћ 

и подршку васпитача или других родитеља за такво учешће;   

- постоје организоване социјалне активности које пружају могућност дружења и 

развијања односа између самих породица и између родитеља и практичара, као 

што су излети, шетње, културни догађаји, седељке;   

- васпитачи свакодневно сарађују са родитељима на различитим основама;   

- родитељи се на састанцима упознају и воде дијалог са васпитачима о 

активностима деце и програмским активностима;   

- постоје могућности да се родитељи виде са васпитачем и разговарају о свом 

детету у различито време дана и у различитим данима у недељи;  

- родитељи се подстичу на укључивање других чланова породице и пријатеља 

тако што их могу довести и укључити у активности у вртићу;   

- програм уважава различитости породица и пружа различите начине укључивања 

и прилагођавања потребама и могућностима родитеља;   

- родитељи могу активно да се укључе у различито време, на различите начине и 

то се документује; 

- родитељи су у свакодневној комуникацији са васпитачима путем Вибера и 

Ватсапа, путем којих их васпитачи обавештавају о свим активностима; 

- Родитељима је омогућен упис путем портала Е-управе.; 

- Родитељи се укључују у различите програме, активности и услуге подршке 

породици и јачања родитељских компетенција и то слањем едукативних 

садржаја, праћењем онлајн вебинара, укључивањем у радионице и слично;  

- родитељи се на различите начине подстичу и подржавају у учешћу у програму 

васпитно-образовног рада са децом; 

- у сарадњи са васпитачима и стручном службом организују се радионице и 

играонице за децу и родитњеље, педагошко-психолошке едукације за родитље у 

зависности од заинтересованости родитеља. 
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5.2. Повезаност са локалном заједницом 

 

  

 Заједница директно, 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. 

 Предшколска установа са заједницом комуницира и размењује информације на 

више начина и то: дељењем свих информација од значаја путем званичног вебсајта 

установе, путем званичне Фејсбук странице, оглашавањем на локалним радио и ТВ 

станицама, путем локалних и регионалних новина, путем боилборда, као и 

представљањем на локалним манифестацијама и важним догађајима. 

 Кључна партнерства везана за образовање деце и рад са породицом ПУ „Лане“ 

негује са ОШ „Угрин Бранковић“, ОШ „Милутин Миланковић“, Раброво, Скупштина 

општине Кучево и локална самоуправа, Центар за културу „Драган Кецман“, Дом 

здравља Кучево, Спортски савез, Црвени крст Кучево – учешће у различитим 

хуманитарним акцијама, Јавно комунално предузеће, Градска библиотека Никола 

Сикимић Максим, Полицијска станица, Кучево, Српска православна црква Св. 

Вазнесења у Кучеву, Студио „Фото Лика“ и „Фото Пуцко“, предузећа и институције у 

нашој околини, предшколске установе на територији Подунавско - Браничевског 

округа, неформална група „Зелена оаза„ Кучево. 

 У финансирању појединих активности и акција, опремању и набавци ПУ „Лане“ 

најважнију сарадњу има са Локалном самоуправом а затим и са донаторима који 

помажу вртић (аплицирањем на различите конкурсе). 
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5.3.Рад са децом и породицама из осетљивих група 

 

  

 У развијању програма, фокус васпитача је на препознавању и уважавању 

интегритета, различитости и посебности сваког детета, развојних, културних, 

социјалних и других специфичности деце и њихових породица, као и јаким странама и 

потенцијалима сваког детета, посебно узимајући у обзир потребе за подршком деци са 

сметњама у развоју и инвалидитетом и деци из других осетљивих друштвених група.  

 ПУ „Лане“ кучево је током прошле године спровела мапирање на територији 

општине Кучево и препознала потребе деце и породица из осетљивих група. У 

наредном периоду планира се укључивање деце и породице из осетљивих група кроз 

различите облике рада ван централног објекта установе а на локацијама које су погодне 

деци и породици осетљивих група. 
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5.4.Транзиција и континуитет 

 

 

 Преласци у нова окружења као што је нпр. полазак у јасле/вртић, прелазак из 

јаслица у вртић или из вртића у школу су осетљиви периоди транзиције у којима је 

континуитет посебно важан. Деци је потребно да прелазак у нову средину има ослонац 

у ономе што им је блиско и познато: да нову средину упознају са особом за коју су 

везана и у коју имају поверење; да се сусрећу са искуствима која су блиска њиховом 

породичном животу и култури; да су окружена познатим предметима; да им нови 

одрасли показују да су она важна и да им посвећују индивидуализовану и 

персонализовану пажњу; да имају прилику да изразе своја осећања и страхове и деле са 

другима своје искуство породичног живота у новој средини. 

  У ПУ „Лане“ Кучево не постоји посебан програм транзиције, с обзиром на број 

деце и јаслених група. Полазак у јасле и транзиција реализују се у договору са 

родитељима и то постепеним навикавањем детета на вртић и ново окружење. 

Васпитачи у сарадњи са родитељима договарају време боравка детета у вртић у првих 

пет дан повећавајући постепено број проведених сати у објекту и дворишту вртића. У 

складу са епидемиолошком ситуацијом родитељ борави у групи односно вртићу са 

дететом током адаптације и на тај начин остварује сарадњу са васпитачима. 

 За транзицију из јасала у васпитне групе такође не постоји посебан програм али 

с обзиром да смо релативно мали вртић са малим бројем група у објектима  васпитачи 

пре саме транзиције проводе заједничко време са децом из јаслених група тако да је 

самим тим прелазак лакши јер деца већ познају будуће васпитаче а од медицинсских 

сестара сазнају све о особинама деце. 

 При транзицији из вртића у школу, остварује се сарадња са ОШ „Угрин 

Бранковић“ и „Милутин Миланковић“ (Раброво) при чему деца одлазе да се упознају са 

просторијама школе, директором, особљем и учитељицама. Такође, и учитељи/це 

долазе у вртић како би упознали децу и са њима провели време у трајању школског 

часа при чему се организују заједничке игре. 
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6. Предшколска установа као место рефлексивне праксе 

6.1.Заједница рефлексивне праксе: развој праксе, професионални развој и 

јавно деловање 

 

 

 Професија васпитача, као релациона пракса која се остварује у динамичном и 

променљивом контексту, по својој суштини је етичка пракса, вођена вредностима и 

заснована на критичком преиспитивању и преузимању одговорности. Схваћена као 

вишеперспективна, васпитно-образовна пракса се развија кроз односе узајамне 

зависности и уважавања, ко-конструкције и грађења заједничког значења међу 

учесницима. Развијање квалитета васпитно-образовне праксе подразумева сталне 

промене које се не могу уносити споља, већ се граде кроз промене културе установе и 

преиспитивање имплицитне педагогије практичара. 

 Вртић као простор рефлексивне праксе подразумева :  

- развијање односа међу васпитачима, стручним сарадницима, сарадницима и свим 

другим запосленима, заснованих на поверењу, уважавању, размени и узајамној 

подршци.  

- развијање рефлексивног приступа пракси кроз стално преиспитивање теоријских и 

властитих полазишта и сопствене праксе у дијалогу са колегама, породицом и 

децом.  

- покретање заједничких истраживања практичара о питањима која су релевантна за 

њихову праксу и у функцији развијања програма у складу са концепцијом Основа.  

- професионално усавршавање којим се практичари оспособљавају за истраживања и 

критичко преиспитивање у правцу континуираних промена, учења и развоја.  

- повезивање кроз заједничка истраживања са другим вртићима, истраживачким и 

институцијама иницијалног образовања, као и другим институцијама и 

организацијама. 
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6.2.Праћење и вредновање остваривања предшколског програма 

 

  

 Стручни сарадници и васпитачи заједно преиспитују квалитет програма кроз 

вредновање реалног програма у његовим носећим димензијама: средина за учење; 

квалитет односа; заједничко учешће; подршка диспозицијама за учење; инклузија, 

различитости и демократске вредности; сарадња са породицом и локалном заједницом. 

Оваква врста самовредновања не служи за процену рада васпитача и стручних 

сарадника већ су подаци добијени на овај начин основ за заједничко промишљање и 

промене праксе. 

 Процес учења и развоја детета се прати и документује кроз дечји портфолио. 

Кроз портфолио се документује: напредовање детета којим се истиче шта су јаке стране 

детета; дечја перспектива ситуација, активности и догађаја; начини пружања подршке 

детету, нарочито када су у питању деца из осетљивих група. За документовање кроз 

индивидуални портфолио могу се користити: различите скале и друге технике 

посматрања и праћења, групне и индивидуалне приче за учење; продукти и искази 

детета настали у консултовању са децом; продукти детета настали у игри и у оквиру 

теме/пројекта; фотографије, видео и аудио записи, настали у различитим ситуацијама 

који су детету посебно важни.  

 Развијање програма кроз теме/пројекте се документује кроз тематски/пројектни 

портфолио. Тематски/пројектни портфолио садржи план развијања теме/пројекта и 

причу о теми/пројекту. Током развијања теме/пројекта, васпитач:  израђује са децом 

почетне и процесне паное. Почетни панои приказују полазне идеје и активности деце у 

теми/пројекту и могу да садрже цртеже, скице, исказе деце, позиве родитељима за 

учешће, предлоге и идеје родитеља, најаву активности везаних за тему/пројекат.  

 Процесни панои приказују различите активности, ситуације и места на којима су 

деца учила, у развијању теме/пројекта, цртеже деце, фотографије, мапе, шеме, 

забелешке, питања, коментаре, као и запажања и учешће родитеља и других учесника 

из дечјег вртића и локалне заједнице.  документује фотографијама (или забелешкама) 

промене у физичкој средини током развијања теме/пројекта, поједине активности деце 

у оквиру теме/пројекта, ситуације у којима се деца посвећено нечим баве, ситуације 

заједничког учешћа, места у заједници на којима су деца учила, дечје продукте.  
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 Могући су и други начини документовања процеса развијања теме/пројекта, као 

што је заједничко прављење сликовница, видео клипова, брошура, постера, инсталација 

у простору. Користећи прикупљену документацију током процеса развијања 

теме/пројекта, васпитач прави причу са пратећим фотографијама којом документује 

реализовану тему/пројекат.  

 Васпитач у сарадњи са различитим учесницима у програму документује 

ситуације које они виде као важне, чиме обезбеђује вишеперспективност у развијању 

програма, боље разумевање и ослањање на идеје и интересовања деце и других и 

уважавање деце, показивањем да њихове идеје и допринос сматра вредним и важним. 

Документација је доступна и чини основ за дијалог. 
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