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Општи циљеви, задаци и улога предшколског васпитања и образовања 

Предшколско васпитање и образовање је процес раног учења и формирања 
личности дјетета од рођења до поласка у школу, који се одвија у свим окружењима у 
којима дијетe живи. Општи циљ система предшколског васпитања и образовања је да 
омогући средину у којој ће се оснаживати цјеловит развој предшколског дјетета у складу 
са својим способностима, потенцијалима, особеностима, потребама и интересима. У ту 
сврху, Дјечији вртић „Чика Јова Змај“обезбјеђује дневни боравак дјеце, остваривање 
васпитно-образовне и превентивно-здравствене функције кроз организовање 
цјелодневних, полудневних, краћих интересних програма и других различитих облика 
рада са дјецом до поласка у школу, као адекватну подршку породици у провођењу 
концепције предшколског васпитања и образовања због чега се и сврстава у дјелатности 
од посебног друштвеног интереса. 

Задаци и професионалне обавезе из области васпитања и образовања дјеце 
реализују се од стране васпитача и медицинских радника. Задатке утврђене Годишњим 
програмом рада, ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ је реализовала у потпуности. 
Вишедневни излети у Врбницу, Требиње и на планину Тару су реализовани. Према 
утврђеној методологији израде Извјештаја, образложења испуњености програмских 
циљева и задатака су представљена у посебним поглављима. 

Годишњи програм рада за радну 2021/2022. годину која је трајала од 1. септембра 
2021. године до 31. августа 2022. године рађен је на основу Закона о предшколском 
васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник РС“ бр.79/15, 63/20) и 
према Програму предшколског васпитања и образовања. Сви програмом предвиђени 
задаци реализовани су у оквиру усмјерених и слободних активности. 

Основни метод рада за реализацију свих програмских садржаја је игра. У свим 
наведеним активностима подстиче се: 

- Формирање здравог, физички добро развијеног дјетета, 
- Самосталност дјетета са осјећајем припадности групи, 
- Свестрани развој социјалних и интелектуалних способности, 
- Очување здравља и подизање отпорности дјечијег организма, 
- Адекватно задовољавање физичких потреба дјетета, 
- Стварање позитивног односа и навика дјеце према правилној исхрани, -

 Пружање помоћи дјеци при оброку, осамостаљивање дјеце и сл. 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У УСТАНОВИ 

БРОЈНО СТАЊЕ ДЈЕЦЕ 

Дјеца која су уписана у радној 2021/2022. год. распоређена су  у једанаест 

васпитних група:  

- Млађе јаслице (од 1 до 2 године) 
- Млађе јаслице (од 1 до 2 године) 
- Старије јаслице (од 2 до 3 године) 
- Старије јаслице (од 2 до 3 године) 
- Старије јаслице (од 2 до 3 године) 
- Млађа група I (од 3 до 4 године) 
- Средња група I (од 4 до 5 година) 
- Средња група II (од 4 до 5 година) 
- Старија група I (од 5 до 6 година) 
- Старија група II (од 5 до 6 годинa) 
- Мјешовита група (0д 3 до 5 година) 

 

ПОДАЦИ О ДЈЕЦИ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ 

У радној 2021/2022.години у установи је боравило троје дјеце са сметњама у 
психофизичком развоју који имају рјешење о разврставању, односно налаз и мишљење 
првостепене стручне комисије. Код два дјечака установљене су вишеструке сметње,а код 
једне дјевојчице тјелесна оштећења. За сву дјецу са потешкоћама у развоју израђен је  
индивидуализовани програм рада.  

У складу са Законом о предшколском васпитању и образопвању („Службени 
гласник Републике Српске“ бр.79/15) формиран је опсервациони тим који је пратио 
психофизичко стање троје дјеце код којих су евидентна кашњења или поремећаји у 
развоју а који немају рјешење о разврставању, односно налаз и мишљење првостепене 
стручне комисије. Опсервациони тим је након периода опсервације извршио интерну 
процјену и урадио индивидуализовани план са конкретним смјерницама. 

У Центру за рани раст и развој током радне године реализовани су индивидуални 
третмани за троје дјеце која нису корисници дјечијег вртића, а код којих се евидентна 
кашњења и поремећаји у развоју.  

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ДЈЕТЕТА У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ 



У радној 2021/2022. години Програм припреме дјетета у години пред полазак у 
школу реализован је у периоду од 01.03. – 31.05.2022.год. Програм је реализован у три 
групе, а обухватио је укупно 65 дјеце. Програм је бесплатан јер се реализује у сарадњи са 
Министарством просвјете и културе Републике Српске. 

Програм бесплатних мобилних играоница реализован је у периоду од 01.10. – 

01.12.2021.год. На крају програма организована је Смотра малих грађана у Сарајеву у 
хотелу „Холивуд“ и истој су присуствовала дјеца, родитељи и васпитачи. 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

 

Радни статус Укупно Квалификациона структура  

ССС ВШС ВСС КВ НК 

Директор 1   1   

Васпитач 20  1 19   

Мед. сестра 2 2     

Рачуновођа 1   1   

Куварица 3 3     

Сервирка 1     1 

Чистачица 2     2 

Домар-ложач 1 1     

Свега 31 6 1 21  3 

 

УСЛОВИ РАДА 

Просторни услови објекта у потпуно задовољавају педагошке нормативе и 
стандарде, а све у складу са Правилником о стандардима и нормативима за област 
предшколског васпитања и образовања. Објекат има 11 радних соба за боравак дјеце. 
Радне собе површине  67,85 m2  намјењене су за боравак дјеце вртићких и старијих 
јасличких група док су радне собе површине 40,3 m2  намјењене за рад са дјецом млађих 
јасличких група.  

Исхрана дјеце и припремање хране организовано је у објекту према важећим 
нормативима примјереним овом узрасту. Дјеца свакодневно имају три оброка: доручак, 
ручак и ужину.Стандарди исхране са у потпуности поштују. 



Опремљеност вртића дидактичким средствима је задовољавајућа уз перманентно 
обнављање играчака и дидактичкког материјала. 

ПРЕВЕНТИВНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

У циљу заштите и унапређења здравља дјеце посебно је организован рад на 
превентивној заштити и унапређењу квалитетне и правилне исхране. О превентивној 
здравственој заштити брине се медицинска сестра-техничар. Потпуније и квалитетније 
остваривање задатака превентивне и здравствене заштите реализовано је у непосредној и 
континуираној сарадњи са дјечијим диспанзером и стоматолошком службом у Фочи.  

  

Програмом предвиђени задаци превентивне здравствене заштите дјеце овог узраста, 
због епидемиолошке ситуације су већином испуњени током протекле школске године, а 
односе се на: 

- Обезбјеђивање максималних хигијенских услова 

- Праћење епидемиолошке ситуације средине из које дјеца долазе и правовремено 
предузимање противепидемиолошких мјера 

- Редовно провођење јутарње тријаже у циљу раног откривања обољења 

- Унапређивање исхране и старање о витаминској профилакси, што се настојало 
постићи током израде седмичних јеловника за исхрану дјеце 

- Унапређењем превентивне здравствене заштите (планирањем и рационалном 
употребом средстава за одржавање хигијене, обезбјеђењем перманентног стручног 
усавршавања медицинске сестре на превентиви, сталном контролом здравственог 
стања особља и дјеце, развијање културно хигијенских навила код дјеце. 

 

ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД 

Васпитно – образовни рад заузима посебно мјесто у цјелокупној дјелатности 
Дјечијег вртића и њему се посвећује посебна пажња. У школској 2021/2022. години 
васпитно – образовни рад организован је према Основама програма предшколског 
васпитања и образовања који важи за све предшколске установе у Републици Српској.  
На основу тог програма израђени су: 

- Основе програма васпитно – образовног рада дјеце од 1-3 године 

- Основе програма васпитно – образовног рада за узраст дјеце од 3 године до поласка 
у школу 

- Основе играоничког програма предшколског васпитања и образовања Републике 
Српске 

Израђени су годишњи, мјесечни и дневни планови васпитно – образовног рада за 
сваку групу према одређеном узрасту дјеце у групама. Вођење дневне документације као и 
остале предшколске документације вршено је у Радним књигама, по утврђеној педагошкој 
методологији. Годишње планирање завршено је почетком мјесеца септембра 2021. године. 
Програм васпитно – образовног рада реализован је по васпитно – образовним областима у 



васпитним групама. Праћење рада је етапно, мјесечно, седмично и дневно. Вредновање се 
врши кроз осврт на реализацију ВОР-а. 

Почетком септембра 2021. године планирани су програмски задаци, садржаји и 
захтјеви у васпитно – образовном раду до 30. јуна, а почетком јула планирани су захтјеви, 
задаци и садржаји у љетном периоду.  

Годишњи планови рада по васпитно – образовним областима за сваку узрасну 
групу урађени су већ почетком септембра 2021. године.  
Радна година је трајала од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022. год. 
Планиране учеће и слободне активности су у потпуности реализоване.  
Програм васпитно – образовног рада је остварен кроз игру, учеће и слободне активности.  

Реализовани су сљедећи програми: 
- Цјеловити развојни програм 

- Специјализовани развојни програм за енглески језик 

- Специјализовани развојни програм – музичке активности 

У оквиру реализације садржаја и задатака програмом предвиђених, имамо могућност да 
дјецу изведемо у непосредну околину, гдје дјеца непосредним посматрањем могу да уоче 
промјене у природи током годишњих доба, рад у врту, воћњаку, парку, временске 
промјене и мијењање природе везано за смјену годишњих доба. Тако се код дјеце развија 
љубав према природи, њеној заштити као и способност самосталног посматрања и 
уочавања.   

Посебна пажња посвећује се реализацији задатака из саобраћајног васпитања. 
Приликом одласка у парк, биоскоп, продавницу, дјеци се среће пажња на правилан 
прелазак улице и на саобраћајне знакове. Кроз игру у слободним и усмјереним 
активностима уче се култури понашања на улици и у саобраћају.  

Реализација садржаја из говора и комуникације заузима посебно мјесто. На развој 
говора дјелује се систематски и плански са акцентом на индивидуални развој дјетета 
понаособ. У свакодневном раду доста су се користили веома богати садржаји из дјечије 
књижевности, народне приче, бајке, пословице, загонетке, ТВ емисије, филмови за дјецу, 
сценски и културни прикази. У прошлој години изостале су посјете другим установама, 
као и позоришне представе. 

Током реализације садржаја из области формирања основних математичких појмова не 
наилази се на потешкоће и сви садржаји се успјешно реализују. 

Физичком развоју дјеце  посвећује се велика пажња. Боравак дјеце у дворишту током 
прољетних и љетних дана такође је био од великог значаја за развој дјеце.  

И ове школске године обиљежили смо већину значајнијих датума у свијету и код нас.   
Најсвечанији дан вртића био је дан Светог Николе, када је крсна слава вртића. 
За Божићне и Новогодишње празнике припремљен је и изведен онлајн програм под 

називом „Зимска чаролија“.  

 

У јуну мјесецу, реализован је дводневни излет у село Врбница за двије старије групе и 
том приликом реализоване су активности Змајевих извиђача. Велику подршку у 



реализацији ове активности пружило је ШГ „Маглић“ Фоча , које је омогућило да 
малишани бесплатно бораве у просторијама ловишта „Врбница“ које је саставни дио 
шумског газдинства. Поред смјештајних капацитета понуђени су садржаји едукативног 
карактера. Господин Бојан Паприца је реализовао интерактивну радионицу кроз коју су 
малишани могли упознати биљни и животињски свијет села Врбница. 

У периоду од 19 – 22. јуна 2022.год. реализовано је љетовање дјеце средњих и старијих 
вртићких група у дјечијем одмаралишту Митровац на планини Тари. 

У јуну мјесецу изведена је завршна приредба под називом „Срећно школарци“ на којој 
су малишани пригодним програмом одушевили све присутне, а дјеци старије групе 
уручене су дипломе. Приредба је , након двије године паузе, одржана у Градском 
позоришту. 

Поред васпитно – образовних садржаја предвиђених програмом, нарочита пажња 
током цијеле године посвећивана је развијању хуманих односа међу дјецом, његовању 
културе понашања, развијању вјештина комуникације, стицању хигијенских и радних 
навика, развијању еколошке свијести, осјећаја за лијепо и естетских вриједности. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима у току 2021/2022. године била је добра. Након паузе од двије 
године одржане су креативне радионице у мјесецу марту и у мјесецу децембру, спортска 
такмичења поводом обиљежавања Међународног дана породице, кулинарске радионице у 
оквиру манифестације Новогодишњи вашар и сл. 

 

  У сарадњи са Институтом за јавно здравство у периоду од 07 – 10.02.2022.год. 
организоване су онлајн радионице са родитељима. Теме поменутих радионица односиле 
су се на значај и начине правилне исхране и физичке активности за правилан рани раст и 
развој. 
 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Сарадња са друштвеном средином из различитих сфера дјелатности омогућила нам је 
потпунију реализацију задатака из васпитно – образовне дјелатности. Сарадња са 
локалном заједницом  је континуирана.  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАСПИТАЧА 

Све теме у оквиру стручног усавршавања на нивоу установе реализоване су на 
сједницама стручног вијећа. Избор теме и литературе васпитачи су обавили у сарадњи са 
директором, а теме су обрађене у писменој форми и приложене у документацију.  

Стручно особље, у радној 2021/2022. години, присуствовало је Савјетовању за 
васпитаче које је, у организацији Републичког педагошког завода РС, организовано 
24.08.2022.год. у просторијама вртића. Просвјетни савјетник мр Даница Мојић говорила је 



о унапређењу васпитно-образовног рада , о новом Програму предшколског васпитања и 
образовања и иновираној педагошкој документацији., док је васпитачица Радијана Дукић 

презентовала активности Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“. Савјетовању су поред 
васпитача из Фоче присуствовали и васпитачи из Сокоца, Рогатице, Пала, Чајнича, 

Вишеграда,Источног Новог Сарајева и Рудог. 

„Употреба софтвера Tobii Dynavox Boardmaker 7“ назив је обуке којој су 
присуствовали сви васпитаче наше установе, с тим на су се васпитачи Сања Продановић и 
Милош Џоковић нашли у улози тренера. Поменути софвер је асистивна технологија која 
је намјењена за израду материјала који се користи, прије свега, у раду са дјецом атипичног 
развоја али и у раду са дјецом типичног развоја. Обука је реализована од стране 
Министарства просвјете и културе Републике Српске и Уницеф-а БиХ. 

Васпитачи су имали прилику слушати и вебинаре на сљедеће теме: 

- Инспиративна средина за игру и учење 

- Пракса заснована на доказима у раној интервенцији у дјетињству – помак у 
парадигми 

- Rainbow метода: Корак по корак 

- Дјечији мозак и рани развој I и II 

 

Васпитачи су имали прилику да излажу своје стручне радове и примјере добре праксе 
на сљедећим конференцијама: 

 

* Стручни сусрети васпитача и стручних сарадника Републике Српске  

„Вртић као отворени систем“ 

 Станишићи 24-26.06.2022.год.  
Организатор: Удружење васпитача и стручних сарадника Републике Српске 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ РАДА АУТОР/ПРЕЗЕНТАТОР 

Другари као асистенти Сања Продановић 

Немања Секуловић 

Инклузивни вртић Милош Џоковић 

Значај и облици сарадње породице и вртића Јелена Милошевић 

Радијана Дукић 

Од маште до баште Сања Продановић 

Немања Секуловић 

Акциона истраживања – пут ка унапређењу праксе, 
ангажованости и стваралаштву васпитача 

Слађана Владичић 

Сања Живановић 

Ангажованост и стваралаштво васпитача у пракси – 

методички модел учеће активности 

Бојана Симовић 

Сања Живановић 

 

 

 



 

 

 

 

* IX Научно стручна конференција међународног карактера  
„Квалитет вршњачких односа предшколске дјеце – фактор дјечије укључености у 
процес васпитања и образовања“ 

Бања Врућица, 26.09.2021.год. 
Организатор: Балкански савез удружењеа васпитача БАПТА 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ РАДА АУТОР/ПРЕЗЕНТАТОР 

Другари као асистенти Сања Продановић 

Маријана Чанчар 

 

  

* Семинар „Вриједност и улоге игре у предшколском васпитању и образовању“ 

Влашић, 08-10.10.2021. 

Организатор: Удружење запосленика предшколских установа у ФБиХ 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ РАДА АУТОР/ПРЕЗЕНТАТОР 

Змајеви извиђачи Сања Продановић 

Слађана Владичић 

 

 

Дјеца старије вртићке групе у пратњи васпитачица Јелене Милошевић, Радијане 
Дукић, Зорице Костовић и директорице Слађане Владичић учествовали су на стручном 
скупу под називом Осми лутрарски фестивал који је одржан у Иригу 02-03.06.2022.год. 

 

У радној 2021/2022.год. реализована је шеста фаза Иницијативе „Школе/ предшколске 
установе пријатељи правилне исхране“. Реализован је велики број креативних, 
едукативних и спортских радионица. Поменута Иницијатива реализује се у организацији 
Министарства просвјете и културе Републике Српске, Института за јавно здравство 
Републике Српске уз подршку Уницеф-а Бих. 

 

Васпитачи Милош Џоковић и Јелена Ного присуствовали су обуци под називом 
„Обука васпитно-образовних радника за кориштење ЕДУС развојних бихевиоралних 
скала. Директорица Слађана Владичић била је један од тренера који су реализовали 
поменуту обуку. 

 

Васпитно-образовни радници наше установе били су и чланови веома важних радних 
група и стручних тимова који су се у основи бавили реформом предшколског васпитања и 
образовања и израдом важних докумената и радних материјала.  



Васпитачица Сања Продановић била је члан стручног тима за реформу предшколског 
васпитања и образовања у Републици Српској, а у организацији Министарства просвјете и 
културе Републике Српске и Републичког педагошког завода..  

Директорица Слађана Владичић била је члан радне групе за „Дефинисање Оквира 
квалитета рада установа за предшколско васпитање и образовање“ у организацији 
Агенције за предшколско, основно и средње образовање, као и члан радне групе за 
развијање концепта Заједничко добро и израду сликовнице под истим називом у 
организацији Образовног центра за демократију и људска права ЦИВИТАС. 
 

 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

Стручни орган вртића чини Вијеће васитача, Актив васпитача вртићких група и 
Актив васпитача јасличких група . 

У радној 2021/2022. години стручни органи су редовно одржавали сједнице на 
којима је се посебна пажња поклањала на рјешавању сљедећих питања: 

- Подјела дјеце по васпитним групама 

- Планирање васпитно-образовног рада 

- Организација прослава, празника, манифестација,изложби, излета... 
- Разматрање и анализа остваривања програма ВОР-а у радној 202012022. години 

- Остваривање програма стручног усавршавања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директор:  
 

           _____________________________ 
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