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Увод
У складу са Програмом рада инспектора-просвјетног савјетника за предшколско васпитање и
Програмом рада Републичког педагошког завода за 2021. годину, реализован је групни
савјетодавно-инструктивни рад са васпитачима, стручним сарадницима и директорима предшколских
установа (ПК Бијељина), у виду једнодневних савјетовања. Савјетовања су одржана током 7 радних
дана, од 18. до 30. августа 2021. године за 5 група васпитача, 1 групу стручних сарадника и 1 групу
директора из 43 предшколске установе (24 јавне и 19 приватних) из регија: Бијељина, Бирач,
Сарајевско-романијска, Источна Херцеговина и дио Добојске регије.
Реализација савјетовања одвијала се у сљедећим мјестима: Зворник, Требиње, Фоча, Дервента, Лопаре,
по један дан и и Бијељина два дана. Циљне групе савјетовања били су васпитачи (50 % од укупног
броја свих запослених васпитача), сви стручни сарадници (27) и сви директори предшколских установа
(54). На основу података о броју предшколских установа и броју васпитача, стручних сарадника и
директора који гравитирају ПК Бијељина, сачињен је план Савјетовања. Напомињемо да је број
учесника био условљен чињеницом да предшколске установе у другој половини августа раде, па је
одређен број васпитача у васпитним групама, а један број васпитача је још увијек на годишњим
одморима. Из тог разлога смо планирали да Савјетовању присуствује 50% васпитача.
Од укупног броја предшколских установа које покрива ПК Бијељина (54), Савјетовањима се одазвало
43 предшколске установе (79,63%), од чега су 24 јавне (96%) и 19 приватних предшколских установа
(65,52%). Од планираних 180 васпитача, Савјетовањима је присуствовало њих 176 (97,78%). Од
планираних 27 стручних сарадника, Савјетовању је присуствовало њих 19 (70,37%), а од планираних
54 директора Савјетовању у Лопарама је присуствовало њих 29 (53,70%), од тога 17 директора јавних
и 12 директора приватних предшколских установа. Напомињем да су поједини директори јавили да
неће моћи да присуствују Савјетовању, али да су њихови васпитачи били присутни на Савјетовањима
за васпитаче.

Табела 1 – Подаци о броју присутних васпитача

вријеме
оджавања
1.

18.08.2021.

2.

20.08.2021.

вртић домаћин,
локација
Јавна предшколска
васпитно-образовна
установа Дјечији
вртић „Наша
радост“
ЗВОРНИК
(Савјетовање
одржано у ОШ
„Свети Сава“)
Јавна предшколска
установа за
предшколско
васпитање и
образовање дјеце
„Наша радост“
ТРЕБИЊЕ
(Савјетовање
одржано у хотелу
„Нар)

учесници Савјетовањапозвани вртићи







број васпитача
планирано

присутно

%

Јавне
предшколске
установе:
Зворник,
Милићи, Сребреница,
Братунац, Шековићи,
Власеница.
Дјечији вртић „Невен“
(фабрика „Алумина“)

40

36

90,00%

Јавне
предшколске
установе:
Требиње,
Љубиње, Берковићи,
Билећа,
Гацко
и
Невесиње.
Приватна
предшколска установа
Клуб за дјецу„Света
Евгенија
царица
Милица“, Требиње.

40
38

95,00%
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3.

23.08.2021.

ЈУ за предшколско
васпитање и
образовање
Дјечији вртић
„Чика Јова Змај“
ФОЧА





4.

25.08.2021.
(сриједа)
У 10.00

Предшколска
установа-дјечији
вртић
„Драган и Зоран“
БИЈЕЉИНА

27.08.2021.
(петак)
у 10.00

Јавна предшколска
установа „Трол“
ДЕРВЕНТА
(Савјетовање
одржано у Центру
за културу)

5.






Јавне
предшколске
установе:
Фоча,
Источно
Ново
Сарајево,
Пале,
Соколац, Вишеград,
Рогатица и Чајниче.
Приватне
предшколске
установе:
Источно
Ново
Сарајево,
Источна Илиџа, Пале,
Рогатица.
Јавне
предшколске
установе: Бијељина,
Угљевик, Лопаре.
Приватне
предшколске
установе: Бијељина,
Угљевик.
Јавне
предшколске
установе: Дервента,
Модрича, Шамац.
Приватна
предшколска установа
Клуб
за
дјецу
„Бамби“, Дервента.

54 предшколске установе

30

40

30

180

40

133,33%

44

110,00%

28

93,33%

186

103,33%

Напомена: У Фочи је било планирано присуство 30 васпитача, јер сам имала информацију да је велики
број васпитача још увијек на годишњем одмору. Упркос томе што су били на одмору, васпитачи из
вртића у Фочи су жељели да присуствују Савјетовању, тако да је било десет васпитача више него што
је планирано планом Савјетовања.
Исти случај је био и у Бијељини, када је на Савјетовање дошло четири васпитача више него што је
планирано.

Табела 2 – Подаци о броју присутних стручних сарадника
вријеме
оджавања

26.08.2021.
у 11.00

вртић домаћин,
локација

учесници Савјетовањапозвани вртићи

Стручни
сарадници
ЈУ Дјечији вртић свих јавних и приватних
„Чика Јова Змај“ предшколских установа
БИЈЕЉИНА
које
обухвата
ПК
Бијељина

број васпитача
планирано

присутно

%

27

19

70,37%

Напомена:
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Табела 3 – Подаци о броју присутних директора
вријеме
оджавања

30.08.2021.
у 11.00

вртић домаћин,
локација

учесници Савјетовањапозвани вртићи

ЈУ Дјечији
вртић
„Лопаре“
ЛОПАРЕ

Директори свих јавних и
приватних предшколских
установа које обухвата
ПК Бијељина
(Савјетовање одржано у
сали
за
састанке
ресторана
„Хелвеција“).

број васпитача
планирано

54

присутно

%

29

53,70 %

Групни савјетодавно инструктивни рад реализован је према унапријед утврђеном програму:
Програм савјетовања са васпитачима
1. Представљање реализованих активности у предшколском васпитању и образовању у Републици
Српској (2019-2021) и предстојеће активности у 2021. и 2022. години.
2. Упознавање васпитача са Програмом за унапређење партнерства са породицом – програм
одговорног родитељства и Програмом психсоцијалне подршке за родитеље дјеце са сметњама у
развоју.
3. Примјери добре праксе (добитници Светосавске награде и добитници награде за иновативне
васпитаче).
4. Остала питaња
Програм савјетовања са стручним сарадницима:
1. Представљање реализованих активности у предшколском васпитању и образовању у Републици
Српској (2019-2021) и предстојеће активности у 2021. и 2022. години.
2. Упознавање стручних сарадника са Програмом за унапређење партнерства са породицом – програм
одговорног родитељства и Програм психосоцијалне подршке за родитеље дјеце са сметњама у
развоју
3. Примјери добре праксе (Опсервациони тимови)
4. Остала питања.
Програм савјетовања са директорима:
1. Представљање реализованих активности у предшколском васпитању и образовању у Републици
Српској (2019-2021) и предстојеће активности (2021-2022).
2. Упознавање директора са инструментом за стручно-педагошки надзор (Увид у рад директора
предшколске установе посредним путем).
3. Примјери добре праксе (пројекат „ПУППИ“ – предшколске установе/пријатељи здраве исхране)
4. Остала питања
Циљ и задаци Савјетовања:
1. Међусобно упознавање и представљање новог инспектора-савјетника.
2. Међусобна подршка и охрабрење након тешког периода Короне, а пред почетак нове радне
године 2021/22.
3. Информисање и подсјећање учесника на активности у систему предшколског васпитања и
образовања, у протеклих двије године.
4. Упознавање учесника са реформом Програма предшколског васпитања и образовања.
5. Оснаживање васпитача и стручних сарадника за унапређивање партнерства породице и
предшколске установе.
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6. Размјена искустава стручних сарадника по питању формирања опсервационих тимова и израде
Индивидуализованих васпитно-образовних програма за дјецу са сметњама у развоју.
7. Представљање примјера добре праксе (ПУППИ – предшколске установе/пријатељи правилне
исхране).
8. Упознавање учесника са радом васпитача- добитницка Светосавске награде, Награде за
иновативне наставнике и награде УНИЦЕФ-а. Кроз представљање примјера позитивне праксе
за коју су награђени.
Реализација Савјетовања
Прва тема је била заједничка за васпитаче, стручне сараднике и директоре. Инспектор –
просвјетни савјетник је упознала учеснике са активностима у предшколском васпитању и образовању,
од децембра 2019. године до сада (семинар „Вртић-мјесто заједничког живљења“, Закон и подзаконска
акта у вези са радом са дјецом са сметњама у развоју, ресурсни центри, Правилник о
стручно-педагошком надзору, Конкурс за избор најбољег дидактичког средства и сл). Разговарали смо
и о важним активностима које нас очекују у наредном периоду, са посебним нагласком на реформу
Програма предшколског васпитања и образовања.
Друга тема, такође заједничка за васпитаче и стручне сараднике, било је упознавање са
Програмом за унапређење партнерства са породицом – програм одговорног родитељства и Програмом
психосоцијалне подршке за родитеље дјеце са сметњама у развоју. Поменути програми су
представљени на семинару „Вртић – мјесто заједничког живљења“, приручници са свим радионицама
и смјерницама су доступни у електронској форми на сајту Министарства просвјете и културе, али је
било важно да се васпитачи и стручни сарадници поближе упознају са поменутим програмима, јер су
предшколске установе у обавези да започну њохову примјену и радионице са родитељима чим то
епидемиолошка ситуација дозволи, односно чим буде био омогућен несметан улазак родитеља и
трећих лица у вртиће.
На Савјетовањима за васпитаче су нам се представили добитници Светосавске награде за 2020.
годину, добитници награде Степ бај Степа- а за најиновативније васпитаче за 2020. годину, као и
добитница награде УНИЦЕФ-а „Наше приче за најбоље вртиће“.
 Примјере добре праксе приказали су добитници Светосавске награде:
1. Драгана Милинковић, васпитачица из Сребренице је свој рад представила на Савјетовању у
Зворнику,
2. Сања Кисин, васпитачица из Требиња се представила у Требињу;
3. Биљана Арсеновић, Десанка Пандиловски и Горан Гашић, представили су се у Бијељини.
 Гордана Симић, директорица ЈПУ „Трол“ и добитница УНИЦЕФ-ове награде је представила
свој рад на Савјетовању у Дервенти.
На Савјетовању за стручне сараднике су, такође, представљене активности из протеклог
периода, а посебно смо се осврнули на реформу Програма предшколског васпитања и образовања,
редефинисање исхода и нову педагошку документацију коју ће бити потребно ускладити са
реформисаним порграмом. Примјере добре праксе – рад опсервационих тимова су представили
педагог и психолог из ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ и стручни сарадници из ЈУ „Наша радост“ из
Требиња.
Што се тиче Савјетовања за директоре, и њих смо упознали са активностима у предшколском
васпитању и образовању у протеклом периоду, као и о активностима које нас очекују 2021. и 2022.
години. Друга тема је била упознавање директора са упитником- инструментом за посредан увид у
њихов рад. Заједно смо прошли кроз упитник, коментаришући и објашњавајући, како бисмо им
скренули пажњу којим питањима треба да се баве и којом документацијом могу и требају поткријепити
свој рад, приликом стручно-педагошког надзора.
На савјетовању за директоре су Слађана Владичић, директорица Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ из
Фоче и Биљана Арсеновић, васпитач координатор из ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ из Бијељине
представиле примјере добре праксе и активности њихових установа у пројекту ПУППИ- предшколске
установе/пријатељи правилне исхране.
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На свим савјетовањима смо оставили довољно времена за сва питања, коментаре, сугестије и
недоумице васпитача, стручних сарадника и директора, и то:
- Поједини директори су информисали присутне да је формирано Удружење васпитача и стручних
сарадника Републике Српске;
- Васпитачи и стручни сарадници су највише били заинтересовани за реформу Програма
предшколског васпитања и образовања (умјесто четири аспекта, исходи у Програму ће бити
подијељени у пет аспеката дјечијег развоја). Сви присутни су истакли да је одлука Стручног тима
о издвајању Говора, комуникације и писмености у засебан аспект развоја изузетно добро, имајући
у виду све чеће сметње у развоју говора дјеце предшколског узраста.
- На питање о педагошкој документацији, инспектор-просвјетни савјетник је потврдила да ће, у
складу са реформисаним Програмом, бити урађена нова педагошка документација за предшколске
установе.
- Васпитаче је нарочито интересовало до које границе треба да иду у описмењавању дјеце.
Инспектор- просвјетни савјетник је пренијела молбу учитеља првог разреда (колега Маринко ми је
дао информацију са Савјетовања које је радио са учитељима првог разреда) да васпитачи у
вртићима дјецу не уче да пишу слова. Учитељи су образовани за описмењавање дјеце и познају
методичке поступке помоћу којих дјецу уче писању слова. Понекад, из најбоље намјере, васпитачи
учине више штете него користи и дјецу науче погрешно, па је учитељима много теже да исправе
погрешно писање слова код неке дјеце, него да их од самог почетка уведу у свијет слова.
Усагласили смо се да у вртићима нагласак треба ставити на развијање фине моторике код дјеце и,
кроз различите графомоторичке активности, дјечију руку припремити за писање слова у првом
разреду (маказе, штипаљеке, гужвање папира, моделовање и сл). Наравно, дјечију
заинтересованост за слова треба поштовати кро: коришћење словарице, говорне игре,
препознавање слова, писање свог имена на полеђини цртежа, писање елемената слова-линије,
кружићи и сл.
- Васпитаче је интересовало како ће изгледати стручно-педагошки надзор, односно увид у њихов
рад. Инспектор-просвјетни савјетник их је информисала о томе и упутила да модел методичке
припреме за учећу активност могу преузети из Правилника о полагању стручног испита.
- Стручне сараднике је највише занимао рад са дјецом са сметњама у развоју, односно рад
опсервационих тимова, као и то какву помоћ могу тражити и очекивати од ресурсних центара.
- Са директорима смо поразговарали о новом обрасцу Годишњег програма, са посебним нагласком
на обавезу предшколских установа да до краја септембра доставе ГПР на увид Републичком
педагошком заводу.
- Васпитачи и стручни сарадници су истакли да су овакви сусрети драгоцјени и да бисмо чешће
требали да организујемо Савјетовања, обуке, семинаре.
- Посебне похвале за Савјетовање су стигле од нових директора, који су у протеклих неколико
мјесеци ступили на дужност. Истакли су да им је Савјетовање помогло да стекну мало јаснији увид
у предшколско васпитање и образовање и да им је веома значајно да имају коме да се обрате за сва
питања и недоумице.
Општи утисак инспектора-просвјетног савјетника је да су Савјетовања прошла одлично, одзив је био
веома добар и сматрам да је ово била сјајна прилика да васпитачима, стручним сарадницима и
директорима јавних и приватних предшколских установа пошаљемо поруку да им је Републички
педагошки завод подршка, вјетар у леђа и адреса на којој увијек могу да пронађу адекватан одговор за
сва питања која се тичу васпитно-образовног рада са дјецом предшколског узраста, партнерства са
породицом, али и цјелокупног рада предшколских установа, директора, стручних сарадника и
васпитача.
Даница Мојић
инспектор-просвјетни савјетник за предшколско васпитање
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