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ОСНОВНА ПОЛАЗИШТА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 
Програм предшколског васпитно- образовног рада припремних група при основној школи „Богосав Јанковић“  радили смо на 
основу: 

 Закона о основама система образовања и васпитања, 

 Закона о основној школи, 

 Правилника о општим основама предшколског програма, 

 Правилника о школском календару за 2017/2018. 

 Правилника о нормативима рада са децом и структура радних обавеза васпитача, 

 Ресурси у школи и окружењу. 
 

 

 
ЛИЧНА  КАРТА  ШКОЛЕ 

 
     На крајњем југозападу Србије, на удаљености 35 km од Ужица ка Вишеграду, смештено у подножју двеју планина – Таре и 
Златибора, налази се село Кремна, на надморској висини од преко 800 m. Овакакв географски положај одредио је климу овога 
краја која је континентално-планинска, а такође и привредни живот, који се састоји у пољопривредним делатностима, са 
израженим искоришћењем шума, односно обрадом дрвета. Последњих година се све више користе природни и историјски 
ресурси за развој туризма – већ чувена „Шарганска осмица“ уз друге допунске садржаје, оживљавање сећања на Тарабића 
пророчанство, изградњом куће пророка и слично. 
 Школа у Кремнима основана је давне 1888. године да би 1932. године, а потом и 1959. године биле изграђене нове 
школске зграде у којима се и данас изводи настава и које захватају површину од око 1500 m². Школа има једну радну 
просторију за предшколску групу, четири учионице за ученике од 1. до 4. разреда и шест учионица за кабинетску наставу. 
Дворишни део школе је асфалтиран, као и школско игралиште, а изнад и испод дворишта се налази воћњак који захвата 
површину од око 3 ha. 
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Географско – графички приказ О.Ш. Богосав Јанковић са издвојеним одељењима 
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Организационални облик рада Број деце   

Програм васпитно образовног рада 
у години пред полазак у школу  
у трајању од 4 сата дневно (припремни програм) 

Број групе 1 1 

Васпитачи Љубинка Селаковић                    

У издвојеним одељењима  Мокра Гора Кремна 

 
 
 Све  просторије су адекватно уређене и опремљене основним намештајем и материјалом за рад васпитача. Поред радних 
соба налазе се санитарне просторије са добро урађеним мокрим чворовима. 
 Организација васпитно – образовног рада припремних предшколских група одвија се сваког радног дана у трајању од 
четири часа дневно. Васпитно – образовни рад се остварује на српском језику, што је утврђено Статутом школе. 
 

ШКОЛА И ЊЕНО ОКРУЖЕЊЕ 
 

Предшколске установе имају ефекта на развој деце само онда када се заједно са програмом ангажују, не само деца и 
родитељи, него и локално окружење у овом случају школа и њено окружење. Неопходно је да се предшколска установа повеже 
са друштвеном средином као и да се шире отворе за утицаје које друштвена средина нуди. Зато је потребно да се сарадња 
одвија са родитељима, основном школом, центрима јединице локалне самоуправе, домовима здравља, установама културе, 
рекреативним центрима, занатским центрима. Све ово се налази у окружењу школе, па је ту сарадњу могуће остварити и до 
сада се она успешно реализовала. Специфичност рада ових предшколских група јесте што се налазе при школи, па је утолико 
лакше остварити васпитно образовани рад и ускладити деловање школе и предшколске установе, односно наставити 
континуитет процеса васпитања и образовања. Сарадња треба да се одвија на свим нивоима, почев од директора школе, преко 
педагошко – психолошке службе, учитеља и васпитача. У ту сврху треба користити могућности заједничког коришћења 
објеката којима располаже школа: терени за игру, сала за физичко васпитање, за приредбе итд.  
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     Природно окружење: 
 

- Здрава храна и здрава средина 
- Воде, планине, природна богатства 
- Услови за туристичку делатност (развијање сеоског туризма) што ће довести до побољшања животних услова и 

спречити миграцију село-град, а тиме и повећање броја деце у предшколским групама. 
- Културно – историјска и туристичка традиција средине (у ширем смислу) у којој се школа налази (кућа пророка 

Тарабића, планине Тара и Златибор, Шарганска осмица, манастир Рујно у којем је штампана прва књига у Србији, 
језеро Врутци). 

- Мокра Гора и Кремна су велики туристички потенцијал. 
 
 
УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 
Рад ће се одвијати у радној соби и дворишту објекта. 

Физички услови за рад: 
Опрема, намештај и играчке прилагођене су узрасту деце. 

Психолошки услови за рад: 
Да би рад у групи функционисао потребна је атмосфера у којој влада дух поштовања и равноправности демократичности у 
опхођењу међу ученицима. Начин планирања и реализације је партнерски, сви су подједнако креатори онога што се у школи 
ради и догађа. Посебан акценат се ставља на то да се деца међусобно друже и штите једни друге од нежељеног понашања, 
повлачења у себе и сл. 

Педагошки услови за рад: 
Отворени систем васпитања, тј. отвореност школе према унутар и споља. Оваквим системом деци се омогућава да стекну 
различите моделе понашања, опхођења, начина разрешавања основних животних проблема. 
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ПОНУДА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА 
ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПО МОДЕЛУ „Б“ 
 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈ 
Циљеви и задаци 
 

1. Развијеност сензорних процеса – осета, опажаја и представа (која се огледа кроз њихову тачност, целовитост и 

прецизност), познавање еталона за боју, облик, величину и просторне појмове, уз потребан обим чулног искуства. 

2. Формирање система знања и начина долажења до сазнања на чијој ће се основи, у школи, развити одговарајућа сазнајна 

активност и теоријски начин мишљења, неопходан за усвајање наставног програма: 

a) о живој и неживој природи и друштвеним појавама и односима, уз увиђање оних особина, веза и релација, које су 

карактеристичне и битне за уочавање ширих законитости које владају у њима; 

б) о начинима истраживања своје околине, активног учествовања у животу и раду своје друштвене средине; 

в) о мисаоним активностима, којима се развијају сазнајне способности и долази до сазнања вредних по себи и 

применљивих на друге ситуације. Способност да открива и увиђа суштинске функционалне, просторно временске и 

узрочно последичне везе међу предметима и појавама. 

3. Развијену и стабилну жељу за сазнањем и формирану навику бављења умном делатношћу (која представља и својеврсно 

задовољство), уз развијене способности за вршење умних операција – систематског посматрања и испитивања предмета 

и појава, анализе и синтезе, поређења, класификовања, серијације са евалуацијом, нумеричке конструкције (скупови и 

бројеви) и конзервације, структурирања простора (положај, правци, облици и др.), структурирање времена (секвенце, 

протицање), уопштавања, као и закључивања на основу закљученог. 

4. Развијеност сазнајних процеса: 

a) спремност да се прихвати задатак који поставља одрасли, разуме упутство које он да и поступи према њему, 

уложивши одређен напор, сналажљивост и упорност; 

б)  способност да се репродукује запажено захваљујући намерној пажњи; 

в)  умећа да се самостално, постави и конкретизује циљ активности, изаберу начини средства за његово постизање, 

предвиде последице њиховог коришћења, концентрише на постизање жељеног резултата, анализира достигнути 

резултат и извуче поука из њега, тако да се на тај начин искуство може примењивати у новим условима. 

5. Способност детета да се продуктивно и сразмерно дуго бави умним радом уз економичан трошак снаге и нервно 

физиолошки замор, као гаранцију успешног прилагођавања школским захтевима и савладавања наставног програма и 

превентиву од претераног замарања у току наставе. 
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6. Поседовање неких специјалних способности и вештина потребних у школи, као што је разумевање значења симбола, 

масовна анализа састава речи, оријентисање у простору, поседовање елементарних математичких појмова, увежбаност 

руке за писање и сл. 

 
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ 
Циљеви и задаци: 
 

− активна тежња детета да пође у школу, да измени дотадашњи начин живота и стекне имиџ „доброг ученика“, жеља да се 

од одраслих научи нешто ново, занимљиво, да стекне нове, боље вештине и начине поступања; 

− одређена свесност у понашању и деловању: умеће детета да усмери своју активност у складу са захтевом или правилом 

које постави одрасли у вези са понашањем, са деловањем или учењем; умеће да самостално примењује одређене норме и 

правила у свакодневном животу приликом заједничких или индивидуалних активности (социјално нормативна 

усмереност); 

− емоционална осетљивост детета, способност да осети осећања других људи, разуме расположење друге деце и одраслих 

изражено путем мимике, гестова, интонације гласа и сл. као умеће да реагује на адекватан начин на расположење људи 

око себе, да испољава саучешће и жељу да помогне (емоционално социјална усмереност); 

− развијеност елементарне самосвести, познавање сопствених могућности, способност за елементарно самооцењивање, за 

самоконтролу својег понашања и деловања, испољавање самопоштовања, тежња за самоусавршавање, тежња да се 

уздржи од неправилног понашања онога које не одобравају одрасли или изазивају отпоре код људи из околине; свесна 

тежња за пријатељско и садржајно комуницирање са људима; 

− ширење сазнања о друштвеним појавама. Стварање основе за усвајање првих системских сазнања о друштвеној 

стварности и раду људи. Појава тежње да се преузимају одређени друштвени обрасци и улоге. 

 

ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
Циљеви и задаци: 
 

− Подстицање деце да размишљају о себи, својим емоцијама, искуствима, реакцијама и др. уз поређење са другима, што 

треба да им омогући да боље разумеју и интерпретирају своја расположења; 

− Буђење позитивних емоција, радосног расположења, оптимизма, полета и ведрине, учења и увежбавања техника 

модификације понашања и контроле начина испољавања емоција; 
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− Помоћи деци да развију стратегије за превладавање (а не потискивање) непријатних психичких стања, делећи их са 

другима и прерађујући их тако да их не гуше и оптерећују; 

− Оспособити децу да се снађу у неочекиваним за њих болним и застрашујућим искуствима (развод родитеља, одлазак у 

болницу...); 

− Пружити прилику деци да екстернализацијом онога што су доживела и осетила, путем причања о томе, одигравањем 

сцене и сл. дођу до његовог реалнијег сагледавања и овладавања ситуацијом која узрокује неки проблем; 

− Оспособити децу да улазе у емоционалне односе са другима уз неговање и продубљивање позитивних емоција; 

− Упознавање начина на које уметници изражавају и преносе емоције, уз разликовање стварних од представљених емоција 

и распознавање прикривених емоција; 

− Развијање одговарајућих критеријума за морално расуђивање, односно радости и поноса када се уради нешто исправно, 

што ће постепено постати главни мотив за вршење таквих поступака. 

 
РАЗВИЈАЊЕ САЗНАЈНИХ ИНТЕРЕСОВАЊА 
Циљеви и задаци: 
 

− Подржавање природне радозналости и мотивације коју деца поседују, 

− Откривање различитих стицања знања кроз активно долажење до одговора путем посматрања, истраживања, 

експеримената, предвиђања, 

− Откривања начина повезивања и сређивања информација различитих типова, садржаја и искустава на више различитих 

начина, 

− Примена стечених знања у новим ситуацијама, 

− Откривање узрочно последичних односа међу стварима и појавама, 

− Стицање основних појмова о свету који дете окружује, о животу људи, природним појавама, друштвеним односима и 

делатностима (знања из: наука, културе, уметности, спорта, саобраћаја, заштити животне средине...). 
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ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
 

У оквиру предшколског програма могу се планирати и посебни програми у складу са потребама деце и родитеља. 
Циљеви овог програма су подстицање дечијег развоја и стицање искуства у одређеној области. Поучени ранијим искуствима, 
планирали смо програм који ће допринети развоју и очувању дечјег самопоштовања. 

Овај програм ћемо остваривати кроз разне социјалне игре које доприносе да се деца подстичу, охрабре да причају о 
томе како и шта мисле, како се осећају у појединим ситуацијама. Ово ће допринети стварању доброг самопоштовања, а што се 
постиже одобравањем, поверењем и стварањем осечаја да је дете моћно и успешно у томе. Васпитач и родитељи имају посебну 
одговорност да подстичу самопоштовање у свакодневном животу, па је потребно да заједнички допринесу остваривању овог 
програма. Тај рад се односи на сарадњу васпитача са породицом, а то може бити кроз контакте, писма упућена породици, 
групни разговори, мини – посете родитеља, поруке породици и играонице за децу и родитеље у предшколској установи. 

Ранија искуства нам показују да је овај програм могуће успешно одрадити и да су тиме остварени циљеви и задаци који 
се постављају. 

У том циљу програм ћемо реализовати тако што ћемо применити оно што је добро, а то је следеће: 
 

 Да се стално дају могућности деци да се изражавају на различите начине; 

 Да се никада не критикују детаљи у дететовом понашању; 

 Да се деца кад год је могуће охрабрују и да им се даје подршка (нпр. аплаузом) од стране деце; 

 Да се укаже на поштовање дечјих исказа; 

 Да се детету омогући слободан избор и поштују његова интересовања; 

 Да дете даје своје личне сугестије кроз разговор (нпр. у кругу). 

Социјалне игре кроз које ће се реализовати и радити на развоју дечјег самопоштовања су: 
 

 Породични споменар (отисци шаке, ноге, контуре тела, фотографије, ликовни радови); 

 Моја осећања (соц. игра „Ја сам главни јунак приче“); 

 Моје порекло („Како сам дошао на свет“); 

 Породични родослов (Породично стабло); 

 Лични ковчежић (Моје тело, Моје лепе речи, Моје ружне речи, Чега се ја плашим, Чега се ја стидим, Моје тајне, Моји 

снови итд.); 

 Играоница за родитеље и децу (нпр. Игра препознавања, Музичка столица); 

 Свитак дечјих права (Моје жеље, Огрлица од жеља, Моја права). 
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ОБЛАСТИ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

РАЗВОЈ ГОВОРА 

Садржаји програма Садржаји и активности Циљеви 

Неговање говорне културе 

− Вежбе артикулације и дисања 

− Усавршавање дикције и изговора речи 

− Неговање интонационе изражајности говора 

− Правилан изговор свих гласова 

− Фонематска перцепција 

− Интонациона изражајност говора 

Богаћење дечјег речника и 

неговање граматички 

правилног говора 

− Проширивање дечјег искуства 

− Богаћење основног фонда речи и речи које су 

сачињене од гласова које деца тешко 

изговарају 

− Усвајање назива за предмете 

− Усвајање речи којима се врше поређења 

− Преношење пасивног речника у активни 

− Познавање значења речи 

− Богат фонд речи и правилан изговор 

− Формирање речи које означавају 

множину деминутива и аугментатива и 

глагола у садашњем, прошлом и 

будућем времену 

Вербално изражавање и 

комуникација 

− Комуницирање у разним ситуацијама 

− Разговори на разне теме 

− Постављање питања и давање одговора 

− Договарање око заједничких акција 

− Комуницирање уз помоћ нацртаних порука и 

симбола 

− Коришћење језика у дијалошком и 

монолошком облику и слушање говора 

сабеседника 

− Култура говорне комуникације 

− Познавање правила употребе језика 

− Активно учешће у разговорима 

Монолошки говор и причање 

− Активна вербализација 

− Причање о предметима, појавама 

− Причање по серији слика 

− Препричавање приче 

− Способност препричавања 

− Способност причања по сећању 

− Способност самосталног причања 

Упознавање са дечјом 

књижевношћу 

− Упознавање са одабраним текстовима 

− Упознавање књижевности путем медија 

− Разгледање и читање дечје литературе 

− Учење стихова 

− Игре драматизације 

− Сусрети са библиотеком, писцем, луткарским 

позориштем 

− Способност слушања, разумевања и 

памћења 

− Разликовање главног јунака 

− Мотивисаност за изражајно 

рецитовање пред публиком 

− Трајно интересовање за књижевност 

− Сазнања о позоришту и драмској 
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уметности 

Говорне игре 

− Игре гласовима и речима 

− Загонетање, питалице, изокретаљке 

− Допуњалке 

− Уметање догађаја у познату причу 

− Игре римовања 

− Грађење нових речи 

− Замишљање и причање 

− Познавање језичких игара 

− Способност повезивања неповезаних 

појмова 

− Маштовитост у причању 

− Доживљавање лепоте песничке речи 

− Развијен смисао за хумор 

− Способност разматрања промена у 

стварности 

 

 

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 

Садржаји програма Садржаји и активности Циљеви 

Почетно читање 

− Откривање корисности усвајања писменог говора 

− Препознавање натписа без обраћања пажње на 

слова 

− Гласовна анализа речи 

− Разликовање самогласника од сугласника 

− Почетно читање у складу са могућностима 

− Мотивисаност да се научи да чита 

− Припремљеност на учење, читање, 

развијеност фонема 

− Вештина читања, развијена у складу са 

могућностима 

Почетно писање 

− Вежбе покретима 

− Вежбе за опуштање шаке 

− Правилно држање руке и тела 

− Вежбе за развој фине моторике 

− Вежбе за тачност покрета при писању 

− Графомоторичке вежбе 

− Представе о облику, боји, величини, 

положају 

− Способност визуелних процена 

− Спретни и покретљиви рука, шака, 

прсти 

− Правилно седење и држање прибора 

− Сразмерно развијена фина моторика 

− Усавршеност покрета и коришћење 

свеске на одговарајући начин 
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РАЗВОЈ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА 

Садржаји програма Садржаји и активности Циљеви 

Положаји 

− Истраживачке активности 

− Стављање у положаје 

− Способност сагледавања простора (лево – десно) 

− Способност сагледавања односа предмета (унутра, 

споља, преко, изнад, испод, иза, поред, на, около, 

између) 

− Способност уочавања релација 

− Способност распоређивања у низ, серију, по 

величини 

− Способност уочавања целине и делова 

Кретање кроз простор 

− Кретање ка, иза, преко, кроз, око, 

поред, испод, изнад, између, упоредо, 

укрстити се 

− Способност уочавања правца кретања 

− Способност предвиђања куда ће пасти бачен 

предмет 

− Способност кретања предмета у замишљеним 

ситуацијама 

− Елементарна способност превођења на макету 

стварног 

Поређење и процењивање 

− Поређење по димензијама 

− Серијација по димензијама 

− Мерење условним мерама и сазнање 

шта се мери килограмом, метром и 

литром 

− Именовање величина поређењем два предмета 

− Упоређивање величина и њихова серијација 

− Знања да поред условних постоје конвенционалне 

мере 

− Мерење вредности 

Области, линије, тачке 

− Дељење простора линијама − Обележавање простора линијама 

− Посматрање простора из разних углова 

− Елементарна орјентација у простору 

Облици − Уочавање облика на стварима − Уочавање геометријских предмета у околини 
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− Цртање геометријских облика 

дводимензионалних и 

тродимензионалних 

− Уочавање и разликовање геометр. облика и 

фигура 

− Представљање фигура у дводимензионалном и 

тродимензионалном простору 

Образовање скупова 

− Критеријуми за формирање скупова 

− Пресек, унија скупа, подскуп, 

једнакоб скупови, припадност скупу 

− Уочавање скупа, утврђивање припадности скупу 

− Елементарни појмови о просеку, унији, 

подскуповима 

Бројање и скупови 

− Бројање унапред, уназад 

− Одређивање бројности скупова 

пребројавањем 

− Коришћење симбола за једнако и 

неједнако 

− Изједначавање скупова према задатој 

бројности 

− Сабирање и одузимање у оквирупрве 

десетице 

− Бројање и уписивање избројаног 

тачкицама и цифрама 

− Дељење већих скупова на мање 

− Појам пара и бројање по два 

− Новац 

− Серијација и редни бројеви 

− Једноставне логичке операције 

− Решавање једноставних 

логичкоматематичких проблема 

− Способност бројања и познавање ознака за бројеве 

− Коресподенција „један према један“ 

− Проверавање једнаке бројности скупова 

придруживањем 

− Правилно коришћење математичких симбола за 

једнако и неједнако 

− Овладавање рачунским операцијама сабирања и 

одузимања у оквиру прве десетице 

− Увиђање да се приликом бројања последњи број 

односи на укупну количину избројаног 

− Разумевање разлике између редних и кардиналних 

бројева 

− Способност решавања једноставних математичких 

проблема 

Временско сазнање 

− Запажање трајања времена 

− Указивање на временске секвенце 

− Праћење хронолошког следа догађаја 

− Оријентисање у времену 

− Способност уочавања брзине протицања времена 

− Способност сналажења у времену 

− Способност уочавања и реконструисања 

временског следа догађаја 



ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

Основна школа „ Богосав Јанковић“ Кремна 

 

− Посматрање, уочавање, праћење, 

бележење временских односа 

− Објективизирање врем оријентира 

− Прављење породицног стабла 

− Уочавање временских односа, симултаности 

циклуса и процеса 

− Објективно сагледавање временских оријентира 

 

УПОЗНАВАЊЕ ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ 

Садржаји 

програма 
Садржаји и активности Циљеви 

Живи свет 

− Разликовање живог од неживог 

− Живи свет – карактеристике 

− Класификовање биљака и животиња по битним 

својствима 

− Природне појаве и њихов утицајни живи свет (годишња 

доба и климатске појаве) 

− Шта се догађа са дрвећем, цвећем, птицама, инсектима, 

људима, заштита природе 

− Листопадно – зимзелено дрвеће 

− Експерименти са биљкама (Сунце, влага, топлота) 

− Делови биљака – карактеристике и раст 

− Разликовање живог од неживог 

− Уочавање основних својстава живих 

бића 

− Познавање типичних представника 

биљака и животиња 

− Карактеристике појединих животних 

заједница (у ливади, бари, реци, мору, 

шуми, парку, људском насељу) 

Свет животиња 

− Грађа животиња – познавање животињских циклуса: 

рађање, одрастање, угинуће 

− Кретање животиња: трчи, скаче, плива, лети... 

− Животиње и њихова станишта (припрема за зиму) 

− Животиње и њихови младунци 

− Инсекти, гмизавци, водоземци 

− Домаће и дивље животиње – однос човека према њима, 

користи 

− Кућни љубимци и старање о њима 

− Карактеристична понашања животиња 

(трчи, плива, лети...) 

− Животни циклуси: рађање, одрастање, 

размножавање 

− Комуницирање међу животињама 

− Брига о кућним љубимцима 

Биљни свет − Карактеристике биљака (њихов животни циклус: сејање, − Основни делови биљке (корен, стабло, 
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клијање, раст, цветање, испуштање семена, увенуће) 

− Услови за развој биљака 

− Биљке у појединим еко системима (поље, шума, бара, 

њива, воћњак) 

− Разликовање биљака које слободно расту у природи и 

биљака које је култивисао човек 

лист, цвет, плод и семе ) 

− Животни циклус биљака 

− Услови за раст и развој биљака 

− Разликовање култивисаних од не 

култивисаних биљака 

− Познавање животних заједница (на 

ливади, у жуми, бари, њиви...) 

Човек као 

припадник живог 

света 

− Поређење човека са животињама и биљкама у погледу 

биолошких функција 

− Грађа човечијег тела: унутрашњи органи и њихова 

функција 

− Карактеристике раста и развоја 

− Услови за живот човека – ваздух, хигијена, храна, 

заштита од хладноће, невремена 

− Познавање основних полних разлика и доношење деце на 

свет 

− Поређење са животињама и биљкама 

− Основне карактеристике изгледа и 

грађе (коже, удови, мишићи,кости, 

коса, чула) 

− Унутрашњи органи и њихов рад 

(куцање срца, дисање, исхрана, 

варење) 

− Унутрашњи органи и њихов рад 

(куцање срца, дисање, исхрана, 

варење) 

− Услови  за живот човека (ваздух, 

хигијена, храна, заштита од хладноће) 

Човек као 

друштвено биће 

− Упознавање нове друштвене средине 

− Разговори о породици 

− Упознавање са основним правилима понашања 

− Учествовање у разним друштвеним манифестацијама 

− Упознавање са обичајима, веровањима, традиционалним 

играма... 

− Посете другим срединама 

− Шире социјално искуство 

− Разумевање друштвених догађаја 

− Стварање компромиса 

− Успостављање вербалне и невербалне 

комуникације 

− Успостављање блиских односа са 

људима око себе 

− Разумевање породичних односа и 

родбинских веза 

− Свест о припадности култури и 
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народној традицији 

Рад људи 

− Осамосатаљивања 

− Помагање 

− Прављење 

− Упознавање 

− Посете 

− Учествовање 

− Оспособљавање деце  да се 

самостално брину о себи 

− Учествовање у животу и раду 

одраслих 

− Руковање техничким уређајима 

− Прављење најједноставнијих играчака 

− Познавање институција 

Заштита животне 

средине 

− Испитивање 

− Уочавање 

− Упознавање 

− Организовање 

− Посете 

− Значај равнотеже у животној 

заједници 

− Начини на које човек утиче на 

животну заједницу 

− Ослобађање од отпадака 

− Загађивање воде, земљишта и ваздуха 

− Развој поштовања и љубави према 

свему  живом 

Материјални свет 

− Руковање 

− Запажање 

− Стварање 

− Испитивање 

− Узроковање 

− уочавање 

− Експериментисање 

− Анализирање 

− Особине воде 

− Разлике између природних појава 

(сунца, ветра, кише, снега ) и живих 

бића 

− Разликовање разних врста материјала 

− Познавање предмета из свакодневне 

употребе 

− Елементарна сазнања о природним 

појавама 

− Карактеристике годишњих доба 

− Магнетизам и електрицитет 

− Информатика 

Саобраћајно 

васпитање 

− Увежбавање − Знање своје кућне адресе 
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− Оријентација 

− Упознавање 

− Коментарисање 

− Посматрање 

− Драматизација 

− Вежбе 

− Разликовање тротоара, плочника од 

коловоза, друма, шина... 

− Познавање правила која важе за децу 

− Познавање појединих саобраћајних 

знакова 

− Разликовање врста возила у копненом, 

ваздушном и воденом саобраћају 

− Правила понашања путника 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Садржаји програма Садржаји активности Циљеви 

Физички развој 

− Кретање са елементима атлетике 

− Трчање 

− Скакање 

− Бацање и хватање 

− Котрљање 

− Плесне активности 

− Игре 

− Здраво, физички добро и складно 

развијено дете 

− Упознавање сопственог тела 

− Свестрани развој моторике 

− Развијеност свих мишићних група 

− Јачање дисајне мускулатуре 

− Правилан развој нервног система 

Развој опажања − Важбе за унапређење чулних органа 

− Стицање чулног искуства 

− Формиран систем представа 

− Развијене перцептивне способности 

Јачање  здравља и одржавање 

хигијене 

− Телесне активности 

− Јутарња гимнастика 

− Боравак на ваздуху 

− Нега тела 

− Хигијена 

− Мерење тежине 

− Развој здравстене културе 

− Правилан раст и развој организма 

− Сазнања о болестима и повредама 

− Познавање професија које се старају 

о здрављу људи 

− Правилан сан и одмор 

 

ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ 
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Садржаји програма Садржаји и активности Циљеви 

Цртање 

− Коришћење разних врста линија 

− Посматрање облика 

− Експериментисање са графичким 

приказивањем 

− Цртање 

− Примена разних врста линија 

− Способност да се линијом и облицима 

изразе пропорције, величина и текстура 

− Разликовање финеса у дебљини линије 

− Способност приказивања фигура људи, 

животиња, биљака и других објеката 

Сликање 

− Експериментисање 

− Бојење 

− Мешање боја 

− Осетљивост за боје 

− Богатство боја и облика 

− Познавање основних сликарских материјала 

и техника 

Пластично 

обликовање 

− Обликовање уз помоћ теста у боји, песка, 

глине, пластелина 

− Обликовање од природног материјала 

(гранчице, плодови, лишће, маховина) 

− Обликовање папира 

− Обликовање декоративне керамике 

− Смисао за обликовање од различитих 

материјала 

− Осетљивост за пластику 

− Усвајање техника рада 

− Способност обликовања декоративне 

керамике 

− Способност прављења макета 

Естетско 

доживљавање и 

процењивање 

− Уочавање боја, облика и њиховог склада 

− Украшавање амбијента предшколске установе 

− Разговори о ликовним радовима деце 

− Сусрети са ликовним уметницима 

− Сразмерно уочавање боја 

− Формирани естетски ставови и доживљаји 

− Елементарни критеријуми за естетско 

доживљавање 

 

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Садржаји 

програма 
Садржаји и активности Циљеви 

Слушање музике 
− Слушање 

− Приче о животу и раду великих композитора 

− Интересовање за музику 

− Способност пажљивог слушања 

− Најелементарније познавање музике 

− Способност разликовања карактера 
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композиције 

Певање 

− Певање 

− Извођење мелодија 

− Јавна презентација научених песама 

− Развој гласовних могућности 

− Правилна дикција 

− Способност индивидуалног певања 

− Развој музикалности 

Свирање − Свирање 

− Оспособљавање за коришћење инструмената 

− Постепено оспособљавање за музицирање 

− Развој мануелне спретности 

− Елементарно музичко оспособљавање 

Плесне активности − Плесне активности 

− Ритмичка прецизност и култура покрета 

− Познавање могућности свог тела, правилно 

држање 

− Способност симултаног играња 

− Плесне импровизације 

− Народне игре 

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
Очекивани ефекти васпитно образовног рада су могући само ако се оствари добра сарадња између предшколске 

установе и родитеља. Да би се то постигло потребно је да се повећа знање родитеља о томе како њихова деца уче и развијају се 
и да они схвате њихову улогу у тим процесима. Такође родитељи треба да изграде поверење у васпитаче и рад који они 
обављају. У том циљу васпитач за полазну тачку, у свом раду треба да узме искуства која деца доносе са собом, односно да се 
садржаји рада граде на основу онога што је урађено у породици. 

Сарадња са породицом одвијаће се у циљу подизања свести о значају ППП и подстицању родитеља да се укључе у живот 
предшколске групе и школе, ради остваривања циљева и задатака у васпитно образовном раду, односно формирању личности 
детета. 

Облици сарадње са родитељима су следћи: 
1. Информативни и едукативни облик 

2. Учешће родитеља у животу и раду предшколске групе 

3. Превентивни саветодавни рад у циљу спречавања осипања деце из осетљивих група 
 

Родитељи треба да буду обавештени, односно да имају увид у рад групе, кроз разне активности: добротворне, прославе 
и празници, заједнички излети и еко активности. 
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Општи родитељски састанци одржаће се на почетку и на крају године. На родитељским састанцима биће присутни 
психолог и педагог школе, који ће кроз предавања указати родитељима на значај рада у предшколским групама, а све то кроз 
теме: „Спремност деце за полазак у школу“ као и теме које су везане за рад и живот детета у колективу и школи. На групним 
родитељским састанцима васпитачи ће упознати родитење са планом и програмом васпитно образовног рада, затим начине на 
који ће то остваривати и да они треба да учествују у том процесу. 

Сарадња ће се одвијати и кроз стварање прилика за заједничка дружења, међусобно дружење при свакодневном 
довођењу деце у установу, спонтаних разговора са родитељима о потребама детета, као и педагошких, медицинских, 
дијететских и других размена искустава. Затим дружења на активностима стваралаштва, где ће родитељи узети учешће, на 
заједничким излетима, приредбама за Нову годину, Свети Сава, Дан жена, завршној приредби, дечји рођендани и др. 

Индивидуални разговори ће се одвијати свакодневно, а по потреби, где ће се родитељи спонтано упознати са неким 
проблемом, ако се појави или слично (леворукост, тепање, муцање и др.). Ова сарадња треба да буде ненаметљива, добровоља и 
са задовољством остварена. 
 
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

Сарадња са школом се планира и обавља у виду заједничких састанака (одељенска и наставничка већа), актива 
васпитача и учитеља првих разреда, заједничког коришћења просторија, терена, инвентара, заједничких излета, приредби и 
манифестација деце. 

Отвореност школе према средини у којој живи и ради доприноси реализацији програма рада и остваривању циљева и 
задатака тог рада. Основна сарадња друштвене заједнице јесте њено ангажовање у уређивању дворишта и игралишта, 
обезбеђивању просторија и опремању истих. 

Предшколске групе при школи сарађиваће са свим институцијама које ће допринети реализацији плана и програма и у 
интересу су осавремењивању васпитно образовног рада, посебно у ширењу културних хоризоната. Установе које ће то пружити 
су Шарганска осмица, ПОШТА, Здравствена амбуланта, занатске радионице . 

Сарадња ће се одвијати и са другим основним школама и вртићима у виду посета, такмичења, дружења и размене 
искустава. 

 Сарадња са Фолклорном секцијом у организацији Етно удружења Завичај; 

 Сарадња са Народним позориштем (позоришне представе за децу и дружење са глумцима, музичарима и писцима); 

 Укључити се у разне акције Еко-фонда, као што су уређивање наше средине; 

 Сарадња са Црвеним крстом (прикупљање новца за сиромашну децу); 

 Сарадња са дечјим диспанзером и патронажном службом (разна предавања о одржавању здравља и здравља зуба); 

Такође се сарадња са друштвено средином одвија кроз културну и јавну делазност, кроз обележавање: 
 Дана школе (изложба и учешће деце на ликовном конкурсу, приредба на којој такође имамо учешће са неком тачком); 

 Дечје недеље (маскенбал – карневал предшколске деце, изложбе и др.); 
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 Нова година – приредба поводом празника; 

 Прослава Светог Саве и учешће на свечаностима школе. 

 8. март (приредба и израда поклона, честитки); 

 Завршна приредба (припрема приредбе за родитеље) 

При планирању сарадње са друштвеном средином и локалном заједницом пошли смо од тога, којим ресурсима и 
културним обележјима располаже окружење, где се налази предшколска установа и где живе деца. 

Сарадња са друштвеном средином је планирана на основу потреба и ранијих искустава у раду са предшколском децом и 
само тако ће бити успешна и у потпуности реализована.  

Уколико се у окружењу појави проблем осипања и непохађања деце из осетљивих група, Школа ће интензивирати 
сарадњу са ЦСР, локалном заједницом и другим релевантним установама које могу допринети повећању свести код родитеља о 
значају ППП и  континуираном похађању ППП. 

 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Током васпитно образовног рада вредновање се схвата као стални процес критичког процењивања и прикупљања 
података у том раду. 

Ова процена ће пре свега служити васпитачу да би могао да прати постигнућа и напредовање деце; да на основу 
искустава планира нове секвенце учења; да стиче увид у остваривање постављених циљева; да информише родитеље о 
напредовању деце. 

Процеси праћења и вредновања су повезани и узајамни и проистичу један из другога. Конкретно то значи да се они 
адекватно примене у пракси и имају свој циљ. Прикупљање података о детету или појави која је праћена пажљиво се 
анализирају и процењују. При томе треба имати у виду неколико ствари: 

o Процена развоја и напредовања се врши у односу на само дете, његове претходне поступке и постигнућа (колико је 

напредовало, колико је научило, која интересовања су се појавила) 

o Процена се доноси на основу више посматрања детета у различитим ситуацијама  ( у групи, у познатом, у новом и сл. ) 

o Резултати процене на овом узрасту нису устаљени и завршени, већ имају тенденцију промене. 

Праћење и вредновање остваривања предшколског програма ће се одвијати кроз различите активности почев од 
доласка детета у предшколску установу: 

o Провера говорних способности (богатство речника, аномалије у говору – тепање, муцање, изговор гласова, речи и 

реченица); уколико постоје неке аномалије у говору препоручити и сарађивати са логопедом да би се говор исправио. О 

томе обавестити родитеље; 

o Колики фонд знања поседује и сналажење у свакодневним ситуацијама (коришћење тоалета, хигијена руку, облачење и 

обување, узимање оброка и сл.); 
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o Свакодневна сарадња са родитељима и информисање о искуствима детета, односно његово сналажење у новој средини; 

o Вођење података о сваком детету – педагошке документације (дневник и свеска у којој бележимо карактеристике везане 

за развој детета и пратимо напредовање). Дечији досије (портфолио) као један од начина документовања дечјег развоја 

и напредовања водимо од септембра месеца, , организован по датумима и развојним аспектима (когнитивни, 

моторички, социо – емоционални и развој комуникације и стваралаштва); 

o Планирање васпитно образовног рада на активима васпитача, где ће се размењивати искуства у раду; 

актив васпитача на нивоу наше школе одржавамо једном месечно, на њему разматрамо и размењујемо искуства у вези са 
планираним месечним темама. 
-договор око израде припремног предшколског програма 

o Посета семинарима и уношење новина у рад такође доприноси проширивању знања и искуства васпитача који ће 

адекватније знати да процени и употпуни праћење и посматрање сваког детета као индивидуе у групи; 

 
1. ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ   
                                                           

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Приредба поводом 

пријема првака и 

предшколаца 

приредба 
ученици и одељењске старешине 

4.разреда, васпитачи 
септембар 

Дневници рада 

васпитача 

Активности поводом 

Обележавања Дечије 

недеље 

приредба, израда паноа, 

изложба(к.љ.), маскенбал, 

шарада 

ученици и одељењске старешине 

1.разреда, васпитачи 
октобар 

Дневници рада 

васпитача 

Учешће у ликовним и 

литералним акцијама  

ученички ликовни и 

литерални радови 

ученици и одељењске старешине 

1.разреда,васпитачи 

током школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

Приредбе 

Обележавање Нове 

године,Савиндан ,8. Марта и 

Завршна приредба 

ученици и одељењске старешине 

1.разреда,васпитачи 

децембар, 

март, јун 

Дневници рада 

васпитача 

Прослава школских 

празника 
приредба, такмичења 

ученици, одељењске старешине 

и предметни наставници, 

васпитачи 

јануар, април 
Дневници рада 

васпитача 

Посете позоришту  Представе и пројекције ученици и одељењске старешине током школске Дневници рада 
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1.разреда, глумци, васпитачи године васпитача 

Посета Мећавнику посета 
ученици и одељењске старешине 

1.разреда, васпитачи, кустос 

друго 

полугодиште 

Дневници рада 

васпитача 

 

2. ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ   

                                                                                 

Тема 

и 

садржај 

Начин 

остваривања 
Носиоци активности 

Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Недеље 

школског спорта 
такмичења 

Професори физичког, локална заједница,  

Спортски савез Ужица ,одељењске старешине и 

ученици, Министарство просвете и спорта 

по једна седмица у 

првом и другом 

полугодишту 

Дневници рада 

васпитача 

Крос-Трка за 

срећније 

детињство 

Трке-

такмичења 

Црвени крст-волонтери, МУП, Спортски савез 

Ужица 
јесен-пролеће 

Дневници рада 

васпитача 

Улична трка 

„Поводом Дана 

града“ 

трка-

такмичење 

Град Ужице, Црвени крст-волонтери, Спортски 

савез Ужица, професори физичког васпитања, 

одељењске старешине и ученици, васпитачи 

октобар 
Дневници рада 

васпитача 

Разговор о 

значају спорта 
разговор одељењске старешине, васпитачи и ученици 

на активностима 

током школске године 

Дневници рада 

васпитачи 

 

 

 

 

3. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 
динамика 

Начин праћења 
реализације 

Упознавање са предавање, радионице(Ја Тим за заштиту деце од насиља, почетак школске Дневници рада 
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садржајима Програма 
заштите ученика од 
насиља  

и други), презентација ученици, одељењске старешине, 
васпитачи, родитељи 

године васпитача 

Упознавање са 

начинима превенције 

насиља 

разговор, предавање, 

радионице, филм 

Тим за заштиту деце од насиља, 

ученици, одељењске старешине, 

родитељи, лица обучена за 

превенцију и интервенцију 

током школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

Дан толеранције 
разговор, Радионица за 

лепе, добре и срећне речи 

ученици и одељењске старешине, 

васпитачи 
16.новембар 

Дневници рада 

васпитача 

Родитељски састанци предавање, разговор 
родитељи и одељењске 

старешине, васпитачи 

током школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

Школска спортска 

такмичења 
такмичења 

ученици и одељењске старешине, 

професори физичког васпитања, 

васпитачи 

током школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

Информисање 

надлежних служби 
информисање, разговор 

лица обучена за превенцију и 

интервенцију, Тим за заштиту 

деце од насиља 

по потреби током 

школске године 

Записници 

Тима за 

заштиту деце 

од насиља 

 

 

 

 

 

4. ПРОГРАМ  СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности Временска 

динамика 

Начин 

праћења 

реализације 

Фестивал науке, карневал изложба, презентација, ученици и одељењске старешине, локална пролеће Дневници 
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занимања и кутак за 

народну традицију 

огледи, итд. заједница, предметни наставници, васпитачи, 

родитељи 

рада 

васпитача 

Активности поводом 

обележавања Дечије 

недеље 

приредба, израда паноа, 

изложба, 

маскенбал,шарада 

ученици и одељењске старешине 1.разреда, 

васпитачи 
октобар 

Дневници 

рада 

васпитача 

Рецитаторске, ликовне, 

фолклорне, музичке и 

спортске активности 

приредбе, школске 

изложбе, такмичење 

ученици и одељењске старешине 1.разреда, 

предметни наставници,васпитачи,  локална 

заједница 

током 

школске 

године 

Дневници 

рада 

васпитача 

Уређење школског 

простора 
практични радови 

ученици и одељењске старешине 1.разреда, 

васпитачи, локална заједница 

током 

школске 

године 

Дневници 

рада 

васпитача 

 

5. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА       

                                                                                         

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Начин 

праћења 

реализације 

Фестивал науке, карневал 

занимања и кутак за народну 

традицију 

Изложба, презентација, 

огледи, итд. 

ученици и одељењске 

старешине,васпитачи,  локална 

заједница, предметни 

наставници, родитељи 

пролеће 

Дневници 

рада 

васпитача 

Занимања 

разговор, илустрације, 

литерални радови, 

радионице, посете, 

предавања, имитација, 

часови редовне наставе 

Ученици и одељењски 

старешина, васпитачи, 

родитељи, локална заједница 

током школске године 

Дневници 

рада 

васпитача  

Родитељи представљају своје 

занимање 
Разговор, демонстрација Родитељи, ученици, васпитачи 

Прво и друго 

полугодиште 

Дневници 

рада 

васпитача  
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6. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКАУ ШКОЛИ   

                                                                                             

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Спровођење редовних 

систематских прегледа и 

вакцинација 

Прегледи, 

вакцинисање, 

евидентирање 

Здравствена служба, ученици 

и одељењске старешине, 

васпитачи 

током школске године 

Дневници рада 

здравствени картони 

ученика, 

Предавања поливалентне 

службе 
предавање 

патронажна служба, ученици, 

васпитачи 
током школске године 

Дневници рада 

васпитача 

Октобар-национални месец 

правилне исхране 
разговор, предавање 

здравствени радници, 

ученици и одељењске 

старешине, васпитачи 

октобар 
Дневници рада 

васпитача 

Здрав начин живота и 

безбедно понашање 

разговор, предавање, 

зидне новине 

МУП, ученици и одељењске 

старешине, васпитачи 

на редовним 

активностима током 

школске године 

Дневници рада 

васпитача 

 

 

 

 

 

7. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ                                                                                               

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Начин 

праћења 

реализације 

Хуманитарне активности прикупљање чланарине, Ученици и одељењске старешине, васпитачи, током Дневници 
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спортско-рекреативне 

акције, продајне изложбе 

професори предметне наставе, локална 

заједница, Црвени крст 

школске 

године 

рада 

васпитача 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

разговор, договор, 

сугестије, помоћ 

Одељењске старешине , васпитачи, педагошка 

служба, родитељи, социјални радници 

током 

школске 

године 

Записник 

педагошке 

службе 

Обележавање 

међународног Дана особа 

са инвалидитетом 

панои, радионице, 

разговор 

Одељењске старешине , васпитачи и ученици, 

педагог и психолог 
3.децембар 

Дневници 

рада 

васпитача 

Добротворне акције 
приредбе, концерти, 

спортска такмичења, итд. 

Ученици и одељењске старешине,васпитачи,  

школа, локална заједница, волонтери Црвеног 

крста 

по потреби 

Дневници 

рада 

васпитача 

записник ЦК 

 

8. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      

                                                                                                              

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

обележавање 

важних датума 

екологије 

разговор, израда паноа, 

практичне акције, итд. 

ученици , одељењски 

старешина,васпитачи,  школа и 

локална заједница 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

развој еколошке 

свести 

разговор, читање, радионице, 

предавања 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, педагошка служба, 

професори биологије 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

сарадња са 

локалном 

заједницом  

учешће у акцијама локалне 

заједнице и школе 

ученици, одељењски старешина, 

васпитачи, школа, Еко фонд, Србија 

шуме, итд. 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

еколошко и 

хигијенско 

унапређење школе 

гајење украсних биљака, 

постављање кућица за птице, 

сакупљање секундарних 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, школа, локална заједница 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 
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сировина 

значај рециклаже разговор, практична примена 
ученици, одељењске 

старешине,васпитачи 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

 

9. ПРОГРАМ  САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ   

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

Центар за социјални 

рад 

хуманитарне акције, 

посете, саветодавни рад, 

... 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, Представници ЦСР, 

стручни сарадници 

током 

школске 

године 

записници и извештаји 

педагошке службе 

Школска управа 

Ужице 

семинари, саветовања, 

трибине, предавања, .. 

одељењске старешине, васпитачи, 

Просветни саветници ШУУ 

током 

школске 

године 

извештаји о стручном 

усавршавању 

Поливалентна 

патронажна служба 
радионице 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, сарадници 

Поливалентне патронажне службе 

током 

школске 

године 

Дневници рада, 

васпитача извештаји 

Поливалентне службе 

Завод за јавно 

здравље  
радионице 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, сарадници Завода за 

јавно здравље 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

Дечији вртић разговор, посете 
ученици, одељењске старешине, 

васпитачи,  психолог, васпитачи 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

Дечији диспанзер 

систематски прегледи, 

вакцинације, 

саветовање 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, сарадници Дечијег 

диспанзера 

током 

школске 

године 

Дневници рада, 

васпитача здравствени 

картони ученика 

Секретаријат МУП-а 

Ужице 

презентације, 

радионице, разговори 

одељењске старешине, васпитачи, 

директор, стручни сарадници, 

службеници МУП-а 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

Удружења и саветовања Ученици, одељењске старешине, током Дневници рада, 
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организације за децу 

којима је потребна 

посебна подршка  

васпитачи, сарадници удружења, 

стручни сарадници , родитељи 

школске 

године 

васпитача извештаји 

стручне службе 

Народно позориште, 

Народни музеј, 

Градска галерија, 

Народна библиотека 

посете 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи,  директор, глумци, 

кустос, ... 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

Црвени крст 
радионице, такмичења, 

хуманитарне акције 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, директор, стручни 

сарадници, представници ЦК 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача, записник 

Подмлатка Црвеног 

крста 

Етно удружење 

„Завичај“, Злакуса 
приредбе 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, директор, 

представници ЕУ „ Завичај“ 

током 

школске 

године 

записи у медијима 

Сарадња са локалним 

медијима 

презентавија 

постигнућа и школских 

манифестација 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи,  директор, 

представници локалних медија 

током 

школске 

године 

тонски и видео записи, 

слике и чланци 

Еко фонд акција 

ученици, одељењске старешине, 

васпитачи, директор, 

представници СШ и ЕФ 

током 

школске 

године 

Дневници рада, 

васпитача извештаји 

стручних органа школе, 

директора 

 

 

 

 

10. ПРОГРАМ  САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

                                                                                                                           

Тема и садржај Начин 

остваривања 

Носиоци  

активности 

Временска 

динамика 

Начин 

праћења 

реализације 



ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

Основна школа „ Богосав Јанковић“ Кремна 

 

Упознавање са условима рада у школи 

Упознавање са планом и  програмом рада  

Упознавање родитеља са школским календаром 

Избор члана Савета родитеља 

Упознавање родитеља са организацијом отвореног дана 

школе  

Упознавање родитеља, са анкетирањем на крају сваког 

полугодишта у циљу сагледавања задовољства програмом 

сарадње породице и школе 

Општи 

родитељски 

састанак 

васпитачи септембар 

Дневници 

рада 

васпитача 

Адаптација деце у групи 

Значај и облици сарадње породице и школе 

Развојне могућности детета 

Кодекс понашања родитеља у школи 

Припрема деце за полазак у школу 

Теме које ће предложити родитељи и према уоченим 

потребама и интересовањима 

Групни 

тематски 

родитељски 

састанци и 

радионице за 

родитеље 

Васпитачи, 

Стручна 

служба 

Током 

гадине 

Дневници 

рада 

васпитача 

Индивидуални контакти са родитељима на иницијативу 

родитеља, стручне службе, васпитача са циљем 

информисања родитеља о развоју и напредовању детета 

индивидуални 

разговор 

Васпитачи, 

стручна 

служба 

током 

школске 

године 

евиденција 

ОС, педагога, 

психолога 

Размена информација о детету Отворена врата васпитачи 

Једном 

месечно сат 

времена 

евиденција 

ОС, педагога, 

психолога 

Праћење и упознавање са родитељским потребама, 

сугестијама, иницијативама и афинитетима  

Анкетирање 

родитеља 

Васпитачи, 

Стручна 

служба 

Септембар, 

октобар и по 

потреби 

током 

године 

Дневници 

рада 

васпитача 

Информације о програмским активностима 
Пано за 

родитеље 
васпитачи 

 

Свакодневно 

по потреби 

Дневници 

рада 

васпитача 
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Размена информација о активностима у групи, развоју и 

напредовању детета (Телефонски позиви, писана 

обавештења, путујућа свеска...) 

Индиректни 

контакти са 

родитељима 

васпитачи 

 

Свакодневно 

по потреби 

Дневници 

рада 

васпитача 

Могућност родитеља  да се према својим афинитетима 

укључе у непосредне активности у групи: 

-прославе 

-празници 

-излети 

Учешће 

чланова 

породице у 

заједничким 

активностима 

васпитачи 

Према плану 

укључивања 

чланова 

породице 

који су 

заједно 

направили  

васпитачи и 

породица 

 

 

11.ПРОГРАМ ИЗЛЕТА,ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

Програм излета   

  Једнодневни  излет  биће изведен са ученицима млађих разреда. 

 

12. ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

                                                                                                                        

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 

динамика 

Начин праћења 

реализације 

час у библиотеци амбијентална настава 

ученици, одељењске 

старешине, васпитачи,  

библиотекар 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

развијање културе 

читања и чувања 

књиге 

разговор 

ученици, одељењске 

старешине, васпитачи,  

библиотекар 

током 

школске 

године 

Дневници рада 

васпитача 

активности 

библиотеке 

посете, учешће у раду и 

активностима библиотеке, размена 

ученици, одељењске 

старешине, васпитачи,  

током 

школске 

Дневници рада, 

васпитача ,панои 
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књига, поклон књига, литерални 

радови, израда паноа 

библиотекар, Народна 

библиотека Ужице, 

књижевници 

године 

у част 

књижевницима 

зидне новине, сусрети са 

књижевницима 

ученици, одељењске 

старешине, васпитачи,  

библиотекар, 

књижевници 

током 

школске 

године 

Дневници рада, 

васпитача ,зидне 

новине 

 

Хоризонтална и вертикална корелација ће се перманентно одвијати у свим активностима међу темама,  разредне 

наставе и активности у припремној предшколској групи  из садржаја где је то могуће. 

 

 

 

13. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Тема и садржај Начин остваривања Носиоци активности 
Временска 
динамика 

Начин праћења 
реализације 

Безбедност здравља 
на раду запослених и 
ученика –заштита од 
пожара 

Демонстрција гашења пожара од 
стране обучених локалних 
ватрогасаца 

Ватрогасна јединица у 
сарадњи са школом и 
локалном 
самоуправом.Ђаци 
,запослени и родитељи су 
посматрачи 

У току 
школске 
године 

Безбедност 
здравља на раду 
запослених и 
ученика –заштита 
од пожара 

Побољшање 
безбедности у 
саобраћају запослених 
и ученика школе 

Покретање иницијативе ради 
побољшања безбедности у 
саобраћају постављањем семафора 
и лежећих полицајаца на 
прилазима школе,појачано 
дежурство саобраћајних 
полицајаца, организовање 
предавања о саобраћају 

Саобраћајна полиција, 
наставници ТО, ученици, 
родитељи и запослени у 
школи 

У току 
школске 
године 

Побољшање 
безбедности у 
саобраћају 
запослених и 
ученика школе 

Чишћење снега  и Организована акција Запослени у школи У зимским Чишћење снега  и 



ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

Основна школа „ Богосав Јанковић“ Кремна 

 

леда на прилазима 
школи , и скидање 
леденица са крова на 
улазима и излазима 
школе 

,корисници фискултурне 
сале ,одабрани родитељи 

месецима по 
потреби 

леда на 
прилазима школи 
, и скидање 
леденица са крова 
на улазима и 
излазима школе 

 


