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Стандарди квалитета рада васпитача, педагпга и директпра  
у предшкплскпм васпитаоу и пбразпваоу 

 
 

Увпд  

Стандарди кап визија изврснпсти квалитета рада васпитача,  
педагпга и директпра предшкплских устанпва 

Резултати  мнпгпбрпјних дпмаћих и међунарпдних истраживаоа, и најнпвија наушна сазнаоа, указују 
на тп да су дјешија искуства, у првих пет гпдина живпта, кљушна за оегпв будући живпт, здравље, 
ушеое, спцијалне пднпсе и развпј у цјелини.  

Разумијеваое знашаја свепбухватнпг и квалитетнпг васпитаоа и пбразпваоа, на ранпм узрасту, 
пресуднп је за развпј ппјединца, али и за развпј и прпгрес друщтва у цјелини. Неке пд  најнпвијих 
студија, кпје се баве питаоима људскпг капитала, пптврђују да је инвестираое у развпј и пбразпваое, 
на ранпм узрасту, најбпља инвестиција за друщтвп и ппјединца, кпја се вищеструкп враћа. 

Агенција за предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое је, уз ппдрщку UNICEF-а, Save the Children 
Norway и у сарадои с представницима ентитетских и кантпналних  министарстава пбразпваоа у Бпсни 
и Херцегпвини, кап и Пдјељеоа за пбразпваое Бршкп дистрикта БиХ, ппкренула активнпсти на ппљу 
унапређеоа квалитета рада у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, кпјим би се пмпгућили услпви 
за виспкп квалитетнп и усклађенп васпитаое, пбразпваое и оегу у ранпм дјетиоству щирпм Бпсне и 
Херцегпвине. Тренутнп, стаое је таквп да су стандарди квалитета неуједнашени и да се оихпвп 
праћеое врщи на разлишите нашине, а шестп немају за сврху унапређеое кпмпетентнпсти васпиташа, 
струшних сарадника и директпра у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. Струшоаци су нащим 
активнпстима дали снажну ппдрщку, истишући велику пптребу за стандардизацијпм квалитета у 
пбласти васпитаоа и пбразпваоа.  

Квалитетнп васпитаое и пбразпваое је темељнп правп свакпг дјетета. Дефиниција квалитета зависи пд 
циљева кпје ппставимп, какп гледамп на улпгу васпитнп-пбразпвне устанпве, вртића и дјетиоства уппщте, 
какп гледамп на дијете и каква је препвладавајућа парадигма с кпјпм радимп на ппдрушју васпитаоа и 
пбразпваоа. 

Једна пд дефиниција квалитета је да се прпфесипналнпст исказује у жељи за изврсним и пнда када 
нас никп не ппсматра и не пцјеоује, када имамп унутращоу мптивацију да будемп све бпљи и бпљи 
у пнпме щтп радимп. 

Квалитет има вище димензија, кап щтп су структурална, прпцесна и  административна димензија, и 
прпушаван је из разних углпва. Када гпвпримп п истраживаоима, на ппљу квалитета, препвлађују 
истраживаоа кпја се баве структуралним димензијама кап: кпликп дјеце има у групи, кплика је 
квадратура ушипнице, каква је ппрема у ушипници, каква је квалификација едукатпра, и сл. Мнпгп је 
маое истраживаоа кпја се баве прпцеснпм димензијпм квалитета, јер, све пнп щтп је на нивпу 
прпцесне димензије, мнпгп је теже  мјерити, слиједити и евалуирати (каква је интеракција, кпје 
стратегије се кпристе у ппдушаваоу, каква је психплпщка и спцијална средина за ушеое и сл.), щтп би се 
свакакп требалп мијеоати. Агенција за предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое је ппдузела 
активнпсти кпје ће дппринијети да се пбликују системска рјещеоа за усппстављаое и псигураваое 
квалитета у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. 

Квалитет тражи прпфесипналнпст, а прпфесипналца пдликују специфишна знаоа, вјещтине и ставпви 
кпје други људи, ван те прпфесије, немају. Тп је прва димензија квалитета. Друга је аутпнпмнпст, 
сппспбнпст да сами пдлушујемп на кпји нашин ћемп нещтп урадити, какп тумашимп защтп тп и шинимп а 
не на други нашин, и, на крају, защтп тп уппщте радимп. Све пве димензије су међуспбнп вепма 
зависне, и не мпже ппстати прпфесипналац, акп ради самп на једнпј димензији прпфесипналнпсти. 
Прпфесипналац мпра бити активан, спреман да партиципира у свпјпј раднпј средини и на нивпу 
друщтва у кпме дјелује. Едукатпр кпји нема сппспбнпсти партиципације, или не жели да партиципира у 
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друщтву, тещкп мпже ппстати прави прпфесипналац. Јпщ једна битна димензија прпфесипналнпсти је 
уважаваое и углед. Уважаваое и углед траже пд едукатпра прпактивнпст у тпме да свпју прпфесију 
ппкаже другима, да „птвпри врата ушипнице“ рпдитељима, кплегама, људима из заједнице, друщтва. 

Прпфесипналне кпмпетенције, кпје укљушују све димензије прпфесипналнпсти, су темељне 
пдреднице на кпјима су заснпвани Стандарди квалитета рада васпитача, педагога и директора 
у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу. 

 

Какп је настајап дпкуменат Стандарди квалитета рада 
Крајем 2010. гпдине Агенција за предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое је заппшела са 
активнпстима на прпјекту „Стандарди квалитета предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа у БиХ“, шији  
циљ је бип да се дефинищу пснпвне кпмпетенције и, на пснпву тпга,  изграде стандарди и 
индикатпри стандарда квалитета рада васпиташа, педагпга и директпра у  предщкплским  
устанпвама.  

Стандарди и индикатпри квалитета рада развијени су  тпкпм експертизе,  узимајући у пбзир и 
сугестије стптине прпфесипналаца кпји се баве предщкплским васпитаоем и пбразпваоем у Бпсни и 
Херцегпвини, билп крпз ушещће у радним групама, билп крпз јавне расправе п истпј прпблематици, 
шиме је заврщни приједлпг дпкумента знашајнп дпбип на вриједнпсти. Ушесници прпјекта су 
представници ентитетских и кантпналних пбразпвних власти, представници невладиних 
прганизација, директпри предщкплских устанпва и представници виспкпщкплских устанпва: 
универзитетски прпфеспри, васпиташи, педагпзи и психплпзи. 

Стандарди квалитета рада васпитача, педагога и директора у предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваоу су замищљени кап „живи“, „развпјни“ дпкуменат, и кап такав би требалп да буде 
ппдлпжан ажурираоу, ревидираоу и усаврщаваоу у пдређеним временским перипдима, 
специфишним за пбразпвне стандарде. 

 

Кпме је намијеоен и чему служи дпкуменат Стандарди квалитета рада 
Дпкуменат Стандарди квалитета рада васпитача, педагога и директора првенственп је 
намијеоен  прпфесипналцима у предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, и, требалп би да им 
ппслужи кап впдиш крпз кпнтунуирани прпфесипнални развпј те да им  пмпгући и сврсисхпдну 
евалуацију и сампевалуацију рада. У прпцесу унапређеоа квалитета, унапређеое нивпа 
кпмпетентнпсти и квалитета праксе, пстварује се прпмищљаоем п пнпме щтп је пстваренп и 
дјелпваоем на пнп щтп предстпји, укљушујући све аспекте рада кпје желимп унаприједити и нашине 
на кпји ћемп планиране исхпде пстварити. Крајои циљ је да се тиме ппдрже и развију пуни 
пптенцијали свакпг дјетета. Стандарди треба да пруже визију и пснаже, какп прпфесипналце, такп и 
дјецу с кпјпм пни раде. 

Стандарди и индикатпри стандарда квалитета рада пмпгућавају надлежним пспбама и институцијама 
праћеое квалитета рада и прпфесипналнпг напредпваоа васпиташа, педагпга и директпра у устанпвама 
за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, щтп плакщава евалуацију рада предщкплске устанпве у 
цјелини и идентификацију пптреба у пбласти струшнпг усаврщаваоа, кап и развијаое система струшнпг 
усаврщаваоа заснпванпг на пптребама и интереспваоима.  

У ппгледу пбразпваоа кадрпва за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, виспкпщкплске 
институције треба да интензивирају примјену нпвијих теприја и пракси, и, у вези с тим,  да пбразују 
едукатпре кпји ће мпћи да пдгпвпре на изазпве савремених друщтвених кретаоа у вријеме снажних 
прпмјена у 21. вијеку. Идентификпване кљушне кпмпетенције за прпфесију васпиташа и педагпга мпгу 
ппслужити кап пснпва на кпјпј се израђују прпграми пбразпваоа едукатпра у предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу, щтп би дпдатнп утицалп на усклађиваое иницијалнпг пбразпваоа и 
струшнпг усаврщаваоа будућих васпиташа и педагпга са захтјевима стандарда квалитета рада. 
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Какп је прганизпван дпкуменат Стандарди квалитета рада 
Најщире гледанп, стандард пзнашава утвђену мјеру или мјерилп, правилп, вриједнпсти, кпји се 
узимају кап узпри или пбрасци кпји служе за уппређиваое и кпје треба дпстићи. Стандарди су 
најшещће прпписани и утврђени закпнима или другим прпписима кпји регулищу пдређену прпфесију. 
Пни најшещће представљају идеал кпји се не мпже увијек и/или пдмах дпстићи, али указују на пут 
или правац кпјим се крећемп да би унаприједили квалитет рада.  

Ппјмпвнп, индикатпри представљају квантитативне и квалитативне шиоенице кпје се кпристе за 
прпцјену напредпваоа пствареоа жељенпг циља. Пни мпрају бити релевантни, увјерљиви, дпвпљни, 
независни и дпказиви. 

Прпфесипналне кпмпетенције кпје су неппхпдне за рад с дјецпм у предщкплским устанпвама, на 
кпјима су заснпвани Стандарди квалитета рада су: 

1. Педагпшке кпмпетенције 

2. Метпдичкп-акципне кпмпетенције 

3. Организацијске кпмпетенције 

4. Спцијалнп-кпмуникацијске кпмпетенције 

5. Сталнп прпфесипналнп усавршаваое, пдгпвпрнпст и етичнпст 

Стандарди и индикатпри квалитета рада васпиташа, педагпга и директпра су утемељени на кљушним 
прпфесипналним кпмпетенцијама кпје представљају најбпљу кпмбинацију вриједнпсне 
пријентације, пспбина лишнпсти, ставпва, мптива, знаоа, вјещтина и навика кпје пмпгућавају 
ппјединцу да активнп и ефикаснп дјелује у прпфесији. 

Впђеое мапе властитпг прпфесипналнпг развпја (прпфесипналпг ппртфплија), на пснпву стандарда и 
индикатпра квалитета рада, треба да пмпгући да ушеое не буде самп једнпкратнп искуствп већ и 
прилика за кпнтинуирани прпфесипнални развпј и рефлексију. Пажљивп направљена мапа пдражава 
кп смп ми кап струшоаци, дпкументује наща вриједна искуства,  служи кап пснпва за дијалпг са 
кплегама, ппрпдицама, ппмаже да евалуирамп и унапређујемп прпграм и прпфесију, те нас 
мптивище да усаврщавамп свпје кпмпетенције и кпристимп нпвине у свијету васпитаоа и 
пбразпваоа. 

Дпкуменат Стандарди квалитета рада васпитача, педагога и директора у предщкплскпм 
васпитаоу и пбразпваоу има фпрму мапе кпја садржи: 

 Стандарде квалитета рада за васпиташе, са индикатприма 

 Листе за евалуацију и сампевалуацију за васпиташе 

 Стандарде квалитета рада за педагпге, са индикатприма 

 Листе за евалуацију и сампевалуацију педагпга 

 Стандарде квалитета рада за директпре, са индикатприма 

 Листе за евалуацију и сампевалуацију за директпре 

Листе за евалуацију и сампевалуацију,  ппред већ унесених  стандарда и индикатпра, садрже и 
празан прпстпр кпји је предвиђен за впђеое забиљещки приликпм ппсматраоа у сврхе евалуације и 
сампевалуације. 

За прпцјену дпсљеднпсти пствареоа пдређенпг индикатпра кпристе се дескриптпри: 

Д (дпсљеднп), П (ппнекад) и Р (ријеткп). 

Тпкпм ппажаоа, у празан прпстпр предвиђен за биљещке пнпг кпји ппажа (ппсерватпр), у зависнпсти 
пд прпцјене дпсљеднпсти пствареоа индикатпра, уз сваки пд индикатпра треба дпдати Д, П или Р, и 
навести кратак примјер кпјим се пва прпцјена пствареоа илуструје. 
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СТАНДАРДИ ЗА ВАСПИТАЧЕ 
 

1. Разумијеваое кпнструктивистичке филпзпфије васпитаоа и пбразпваоа и темељних принципа 
предшкплства 

Васпиташ разумије специфишнпсти прпграма предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа кап пслпнца у 
ппгледу прпграмске кпнцепције и пријентације рада у предщкплскпј групи, тепријски и практишнп је  
псппспбљен за ппзнаваое и примјену дјешије игре кап најважнијег упприщта за развпј ушећих 
активнпсти. 

 

2. Индивидуализација и диференцијација 

Васпиташ примјеоује прпвјерене и ефикасне нашине у избпру и припреми ушећих активнпсти кпје 
пдгпварају дпстигнутим нивпима развпја, мпгућнпстима и стилпвима, те  прилагпђава свпје ппступке 
и метпде рада. 

 

3. Ппсматраое, праћеое дјеце у складу са исхпдима развпја и учеоа 

Васпиташ примјеоује струшнп и наушнп заснпване ппступке у праћеоу развпја, упшаваоу ппзитивних 
тенденција у развпју предщкплске дјеце и индикатпра прпмјена у развпју. Васпиташ примјеоује 
пдгпварајуће ппступке и технике систематскпг ппсматраоа активнпсти дјеце, манифестација у 
ппнащаоу, прати развпјне прпмјене и мпже их  дпвести у везу са ушећим активнпстима кпјима се 
дјелује на развпјне прпмјене. 

 

4. Партнерствп с ппрпдицпм и лпкалнпм заједницпм  

Васпиташ усппставља и развија разлишите фпрме партнерства с ппрпдицама, укљушиваоем рпдитеља 
и других шланпва ппрпдице  у васпитнп-пбразпвни прпцес и све аспекте рада у вртићу.  

Васпиташ усппставља партнерствп с лпкалнпм заједницпм и реализује разнпврсне активнпсти  
кпристећи  се ресурсима лпкалне заједнице.  

 

5. Планираое на принципима интегрисанпг курикулума 

Васпиташ кпристи  планираое кап тимски прпцес заснпван на принципима интегрисанпг курикулума. 
Планираое прпизлази из развпјнп примјеренпг курикулума, а темељи се на игри кап дјешијем 
прирпднпм пблику ушеоа, на праћеоу и прпцјеоиваоу развпја и лишнпг напретка свакпг дјетета, те 
на  уважаваоу дјешијих интереса, пптреба и  развпјних мпгућнпсти и на ппдстицаоу нпвих развпјних 
и ушећих пптреба. 

 

6. Стратегија ппдршке развпју и учеоу крпз игру 

Васпиташ кпристи такве стратегије ппдрщке развпју и ушеоу крпз игру  кпје ће пмпгућити искуственп,  
кпнтекстуалнп ушеое  и ушеое с разумијеваоем. Игра, кап прирпдан нашин ушеоа предщкплскпг 
дјетета, пплазищте је у прпцесу пткриваоа, истраживаоа и рјещаваоа прпблема неппсреднпг 
дјешијег  пкружеоа. Таквп ушеое ће ппстаћи инпвативнпст и креативнпст, ппвећати дјешији интерес за 
предмете и ппјаве неппсредне стварнпсти, те прпдужити вријеме ушествпваоа у  разлишитим врстама  
игара и  активнпсти,  сампсталнп или у сарадои с  врщоацима. 

 

7.  Креираое пкружеоа за развпј и учеое крпз игру 

Васпиташ креира климу ппвјереоа и сарадое у прпцесу развпја и ушеоа крпз игру, щтп је услпв да се 
свакп дијете псјећа прихваћенп и дпбрпдпщлп и щаље ппруку да се ппјединац ппщтује и да је сваки 
шлан групе дип заједнице. Пружаоем сигурнпг пкружеоа и ппщтиваоем не самп пптреба негп и 
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права дјеце, васпиташ пхрабрује дјецу да сарађују, да ушествују у разлишитим активнпстима и да се 
упущтају у пдређене ризике приликпм ушеоа. 

Васпиташ ствара сигурнп и стимулативнп физишкп пкружеое, кпје нуди развпјнп примјерене 
материјале, задатке и активнпсти, те на тај нашин ппдстише дјешије ушеое крпз игру,  сампсталнп или 
групнп истраживаое, те  размјену знаоа и искустава с другпм дјецпм и пдраслим.  

 

8. Примјена филпзпфије и вјештина квалитетне/ненасилне кпмуникације у васпитаоу   
– јаснп изражаваое и квалитетнп слушаое – 

Васпиташ примјеоује пснпве квалитетне/ненасилне кпмуникације и теприје избпра у свакпдневнпм 
раду с дјецпм, щтп дппринпси креираоу климе ппвјереоа и сарадое, кап и унапређеоу квалитетнпг 
пднпса с дјецпм и дјеце међуспбнп.  

 

9. Уважаваое различитпсти и демпкратичнпст 

Васпиташ прпмпвище и примјеоује вјещтине ненасилне кпмуникације кап и принципе теприје избпра 
и брижљивпг ппнащаоа, шиме дппринпси афирмацији дјеце, јашаоу ппзитивне слике, разумијеваоу 
и уважаваоу других и другашијих, те развпју пдгпвпрнпсти кпја је у пснпви демпкратишнпсти 
васпитнп-пбразпвнпг прпцеса. 

 

10. Тимски рад 

Васпиташ  примјенпм вјещтина квалитетне кпмуникације и брижљивпг ппнащаоа дппринпси развпју 
сараднишких пднпса у тиму, јаснпм дефинисаоу и расппдјели задатака, те фпкусираоу на прпцес 
рада, щтп дппринпси и развпју устанпве и прпмпцији предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. 

 

11. Унапређеое квалитета и кпнтинуирани прпфесипнални развпј 

Васпиташ кпнтинуиранп анализира сппствену праксу и унапређује свпје кпмпетенције какп би дпстигап и 
пдржап виспк квалитет у прпфесији, у складу с прпмјеоивим захтјевима савременпг свијета. 

Васпиташ се укљушује у активнпсти у устанпви, лпкалнпј заједници и щире, какп би дппринип 
унапређеоу квалитета и прпмпвисап знашај квалитетнпг ранпг пбразпваоа за свакп дијете. 

 

12. Прпфесипнална етика и пдгпвпрнпст 

Васпиташ прпфесипналнп изврщава све свпје пбавезе, прпписане закпнима и правилницима, и у 
свакпј прилици се ппнаща у складу са етишким принципима, щтитећи дпстпјанствп струке и права 
свакпг дјетета.  
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1 Разумијеваое кпнструктивистичке филпзпфије васпитаоа и пбразпваоа и темељних принципа предшкплства 

1.1.    Васпитач разумије специфичнпсти прпграма предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа кап пслпнца у ппгледу прпграмске кпнцепције и 
пријентације рада у   предшкплскпј групи, тепријски и практичнп је  псппспбљен за ппзнаваое  и примјену дјечије игре кап најважнијег  
уппришта за развпј учећих активнпсти 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач : 
 
1. Примјеоује прпграм кпји  је јаснп заснпван на принципима и специфишнпстима 

рада с предщкплскпм дјецпм - ппщтпваоу дјететпве лишнпсти, активнпм ушеоу, 
хплистишкпм приступу развпју и планираоу на принципима интегрисанпг 
курикулума; 
 

2. Ппзнаје карактеристике развпја дјеце на предщкплскпм узрасту щтп и 
пмпгућава да ппдстише цјелпвит развпј дјетета; 
 

3. Ппзнаје тепријске ставпве п дјешијем ушеоу и развпју и прати струшну 
литературу кпја се бави оима; 
 

4. У свим ппдрушјима рада пплази пд  ппщтпваоа и уважаваоа  карактеристика 
развпја и карактеристика ушеоа предщкплскпг дјетета; 
 

5. Укљушује активнпсти кпје су заснпване на игри и ппщтује закпнитпсти  развпја 
лишнпсти и развпја ппнащаоа, с репертпарпм радних и културних навика у 
ппнащаоу према групи и у пквиру вртића и ппрпдице кап прирпдне микрп-
средине; 
 

6. У активнпстима су заступљени, сразмјернп пптребама и интереспваоима, 
садржаји кпјима се ппкреће и ппдржава интелектуални развпј, критишкп 
мищљеое и суђеое; пптппмажу афинитете пткриваоа и истраживаоа и 
аспирације дјеце у складу с оихпвим мпгућнпстима; 
 

7. Кпгнитивни развпј и академска ппстигнућа дпвпди у везу са спцип-
емпципналним развпјем и другим аспектима развпја; 

   

 

                  Име и презиме васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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1 Разумијеваое кпнструктивистичке филпзпфије васпитаоа и пбразпваоа и темељних принципа предшкплства 

1.1.    Васпитач разумије специфичнпсти прпграма предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа кап пслпнца у ппгледу прпграмске кпнцепције и  
пријентације рада у  предшкплскпј групи, тепријски и практичнп је  псппспбљен за ппзнаваое  и примјену дјечије игре кап најважнијег 
уппришта за развпј учећих активнпсти 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
8. Дјецу ппдстише да интуитивнп и у прирпдним ситуацијама уппзнају, експериментищу и 

пткривају, анализирају и уппщтавају упшене закпнитпсти кпјима су дпрасли, пхрабрују их 
на ушеое у складу с дпбним мпгућнпстима и пшекиваоима; 
 

9. Псигурава услпве у кпјима ће дјеца, у складу са оихпвим мпгућнпстима, бити укљушена у 
управљаое ресурсима за ушеое (ппремпм, средствима и материјалима) уз ппщтиваое 
оихпвих приједлпга за наредне етапе ушеоа; 
 

10. Ппзнаје исхпде ушеоа, те ушеое и развпјне пптребе међуспбнп ппвезује и усклађује; 
 

11. Ппдстише дјешију аутпнпмнпст, сампсталнп и кпмпетентнп укљушиваое у интеракцију у 
свпјпј средини и псјећај  пдгпвпрнпсти за ппступке кпјима су дпрасли; 
 

12. Ппдстише  интерперспналне  пднпсе заснпване на групнпј сплидарнпсти, емпатији, 
сарадои и ппзитивним емпцијама; 
 

13. Прикупља, пдлаже и дпкументује ппдатке п дјеци и прпмјенама у развпју те редпвнп 
прпцјеоује и прати исхпде ушеоа; 
 

14. Ппзнаје преднпсти мјещпвитих васпитних група, дпзвпљава и ппсебнп оегује ппступке и 
активнпсти за „размјену искустава са старијпм дјецпм“, нефпрмалне заједнишке 
активнпсти, зближаваое за дпживљај вртића кап ппвпљнпг спцијалнпг „микрп-система“; 
 

15. Васпиташ  је аутпнпмна лишнпст у ппгледу планираоа активнпсти из Прпграма и 
уређиваоа средине за ушеое, щтп ппдразумијева и пдгпвпрнпст за пкплнпсти и ппступке 
у пбезбјеђиваоу сигурнпсти игре и ушеоа тпкпм бправка у вртићу. 

   

 

                  Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 



11 
 

 

2 Индивидуализација и диференцијација 

2.1.   Васпитач  примјеоује прпвјерене и ефикасне начине у избпру и припреми учећих активнпсти кпје пдгпварају дпстигнутим 
нивпима развпја, мпгућнпстима и стилпвима, те  прилагпђава свпје ппступке и метпде рада 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
1. Пмпгућава  свакпм дјетету да уши и сазнаје властитим темппм, али се интереспваоа 

бпгате и култивищу, усмјеравају према вищим развпјним нивпима, према „зпни нареднпг 
развпја“, благпвременим увиђаоем развпјних усппна и прпмјена у развпју, 
култивисаоем средине кпја највище пдгпвара сазнајним пптребама дјеце; 
 

2. Ппщтује „искуственп ушеое“ и дјеци пружа дпвпљнп прилика за бпгаћеое и 
прерађиваое живптних искустава, сазнаваоем п себи и свијету пкп  себе неппсредним 
ушествпваоем, сазнаоем п живпм свијету, прирпди у свпм пкружеоу; 
 

3. Ппдстише кппперативнп ушеое у групи па се дјеца пхрабрују на размјену искустава,  идеја 
и сазнаоа; 

 
4. Дјеца, у већпј мјери, сама управљају игрпм и игрпвним активнпстима; ппстпје и ппщтују 

се изграђена правила за међуспбне пднпсе у групи, дужнпсти и пдгпвпрнпсти, васпиташ 
пажљивп ппсматра тпк и развпј игре и укљушује се кап ппмагаш у свим ситуацијама  кад је  
тп неппхпднп; 

 
5. Планира дпвпљан брпј варијација за активнпсти, какп би задржап ангажпванпст дјеце и 

ппставип пред оих нпве изазпве; 
 

6. Дјеци с тежим видпвима сметои у развпју и дарпвитпј дјеци псигурани су  пдгпварајући 
ппступци ппдрщке тпкпм укљушиваоа у активнпсти групе, те ппмпћ струшоака, 
специјалиста за пдређену врсту сметои, щтп укљушује и сталне или ппвремене асистенте 
у зависнпсти пд пптребе и прирпде пптещкпће  у  развпју или изразите дарпвитпсти; 

 

7. Приликпм ппдстицаоа бржег цјелпвитпг развпја ппщтују се специфишнпсти у развпју и 
ушеоу предщкплске дјеце, са пслпнцима на теприју п вищеструким сппспбнпстима. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 



12 
 

 

3 Ппсматраое, праћеое дјеце у складу са исхпдима развпја и учеоа 

3.1.    Васпитач примјеоује стручнп и научнп заснпване ппступке у праћеоу развпја, упчаваоу ппзитивних тенденција у развпју предшкплске 
дјеце и индикатпра прпмјена у развпју.  Васпитач примјеоује пдгпварајуће  ппступке и технике систематскпг ппсматраоа  дјечије 
активнпсти,  манифестација у ппнашаоу, прати развпјне прпмјене и мпже их  дпвести у везу са учећим активнпстима кпјима се дјелује на 
развпјне прпмјене 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
1. Псппспбљен је за вреднпваое исхпда и благпвременп пткриваое тенденција у 

развпјним прпмјенама ппд утицајима педагпщких мјера и ппступака у пквиру 
примијеоених прпграма ушеоа; 
 

2. Псппспбљен је за метпдплпгију систематскпг ппсматраоа у функцији увиђаоа 
манифестација и индикатпра прпмјена у развпју уз ппдрщку струшнпг тима вртића; 

 
3. Кпристи разлишите технике ппсматраоа, евидентираоа и праћеоа дјешијег развпја 

и ушеоа; 
 

4. Псппспбљен је  за прикупљаое и спртираое прпдуката кпјима се мпгу 
аргументпвати и пбјаснити упшене развпјне прпмјене, укљушујући и  „псјетљиве 
перипде развпја“; 

 
5. Ппдатке дп кпјих дплази у прпцесу ппсматраоа и праћеоа дјеце васпиташ  кпристи у 

развијаоу плана рада с группм и за планираое индивидуализпваних активнпсти; 
 

6. Резултате ппсматраоа и праћеоа дјеце  размјеоује с другим струшним пспбљем и 
рпдитељима, ппщтујући приватнпст ппдатака; 

 

7. Псппспбљен је за микрп-истраживаоа у групи и примјену разлишитих  
истраживашких инструмената с циљем унапређеоа педагпщке праксе и ефеката 
васпитнп-пбразпвнпг рада. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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4 Партнерствп с ппрпдицпм и лпкалнпм заједницпм 

4.1.   Васпитач усппставља и развија различите фпрме партнерства с ппрпдицама, укључиваоем рпдитеља и других чланпва ппрпдице у 
васпитнп-пбразпвни прпцес и све аспекте рада у вртићу 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 

 

1. Кпнстантнп укљушује рпдитеље у рад у складу с оихпвим афинитетима, 
ппщтујући прпфесипнализам у пднпсу према рпдитељима, щтп дппринпси да су 
рпдитељи заинтереспвани за дјецу и оихпв развпј, за групу и ушествпваое у 
групним дјешијим активнпстима; 

 

2. Рпдитељима су на пдгпварајући нашин дпступне и дпбрп ппткријепљене све 
инфпрмације п дјешијем бправку и ушеоу, те п развпјним прпмјенама кпје су 
упшене. Оегује се дијалпг с рпдитељима у вези с развпјем и ушеоем у вртићу; 

 

3. Развијена је пракса ппщтпваоа и уважаваоа мищљеоа и преппрука рпдитеља, 
а пни се на прихватљив нашин кпнсултују у планираоу васпитнп-пбразпвнпг 
прпцеса; 

 

4. Редпвнп пружа струшну ппдрщку рпдитељима у лакщем разумијеваоу васпитнп-
пбразпвних утицаја кпји се пшекују пд активнпсти  у вртићу и, на  тај нашин, ппмаже 
лакщем разумијеваоу васпитнп-пбразпвне функције ппрпдице; 

 

5. Дневни нефпрмални кпнтакти с рпдитељима су птвпрени, искрени и 
неппсредни, а индивидуални кпнтакти и групне дискусије с рпдитељима су 
шесте и заснпване на међуспбнпм ппщтпваоу и ппвјереоу; 

 

6. Виднп се ппщтује културна и духпвна бащтина пкружеоа и васпиташ пхрабрује 
дјецу и рпдитеље да се укљуше у дпгађаје и манифестације пкружеоа кап 
извпра за бпгаћеое прпцеса рада у групи. 

 
 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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4 Партнерствп с ппрпдицпм и лпкалнпм заједницпм 

4.2.    Васпитач усппставља партнерствп с лпкалнпм заједницпм и реализује разнпврсне активнпсти кпристећи  се ресурсима лпкалне заједнице 
Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
1. У  сарадои са струшним тимпм и меначментпм институције усппставља 

квалитетан кпнтакт с другим вртићима у мјесту или ближпј пкплини, с 
лпкалним щкплама, наставницима, педагпзима у ппгледу псигураваоа 
ппвпљнијих услпва за пптребе дјеце у групи; 
 

2. Размјеоује међуспбне инфпрмације п дјеци кпја су бправила у вртићу и 
интересује се за старију дјецу кпја су бправила у вртићу, ппвременп их прима у 
ппсјете, кпристећи се оихпвим искуствима из вртића у раду са актуалнпм 
предщкплскпм группм; 

 
3. У сарадои са струшним  тимпм, иницира  прганизацију заједнишких 

манифестација у мјесту и међуспбна гпстпваоа дјеце у щкпли или щкплске 
дјеце у вртићу; 

 
4. Кпристи ресурсе лпкалне заједнице за ушеое, усппстављајући кпнтакт с 

мјесним предузећима и институцијама у кпје дјеца мпгу несметанп дплазити; 
 

5. Кпристи ресурсе средине у складу с пптребама прпграма и аутпнпмијпм вртића, и у 
пквиру принципа на кпјима се заснива партнерствп са срединпм; 

 
6. У пквиру тима васпиташа, предлаже идеје за визију устанпве и унапређеое 

пднпса с лпкалнпм срединпм; 
 

7. Псппспбљен је да припрема мале прпјекте на пснпву кпјих се мпгу псигурати 
дпдатна средства и материјали пд знашаја за функције вртића. 

 
 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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5 Планирање на принципима интегрисаног курикулума 

5.1.    Васпитач кпристи  планираое кап тимски прпцес заснпван на принципима интегрисанпг курикулума.  Планираое прпизлази из развпјнп 
примјеренпг курикулума, а темељи се на игри кап дјечијем прирпднпм пблику учеоа;  на праћеоу и прпцјеоиваоу развпја и личнпг  
напретка свакпг дјетета, те на уважаваоу дјечијих интереса,  пптреба и  развпјних мпгућнпсти и на ппдстицаоу нпвих развпјних и учећих 
пптреба 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
1. У прпцесу планираоа дјелује тимски, укљушујући дјецу, рпдитеље, кплеге и струшне 

сараднике, уважавајући дјешије индивидуалне карактеристике и карактеристике 
групе дјеце с кпјпм ради; 
 

2. Израђује дугпрпшне/гпдищое, краткпрпшне/етапне, и прпцесне/дневне планпве 
утемељене на принципима интегрисанпг курикулума и циљевима кпји пбухватају 
све аспекте дјешијег развпја; 

 
3. Краткпрпшнп/етапнп планираое темељи се  на дпкументпванпм ппажаоу; 

 
4. У краткпрпшнпм/етапнпм плану васпиташ  у тиму разрађује стратегије упшаваоа и 

пткриваоа и визуализираоа дјешијег претхпднпг знаоа, искустава, интереспваоа, 
пптреба, ппсматраоа игре,  кпја служе кап темељ планираоа; 

 
5. Дневне, пперативне планпве заснива на актуалнпм нивпу развпја свакпг дјетета и, 

на пснпву тпга, планира и идентификује стратегије и мјере кпје ће предузимати у 
оегпвпм унапређеоу; 

 

6. Планира игре и ппдстицајне активнпсти кпје се пднпсе на сва ппдрушја дјешијег 
развпја, кпристећи се разлишитим стратегијама планираоа у циљу пбједиоеоа 
кпнтинуитета дјешијих искустава (тјелесни и здравствени, спцијални, емпципнални, 
сазнајни, затим развпј дјешијег стваралащтва и разлишитих видпва изражаваоа и 
др.); 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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5 Планираое на принципима интегрисанпг курикулума 

5.1.    Васпитач кпристи  планираое кап тимски прпцес заснпван на принципима интегрисанпг курикулума.  Планираое прпизлази из развпјнп 
примјеренпг курикулума, а темељи се на игри кап дјечијем прирпднпм пблику учеоа;  на праћеоу и прпцјеоиваоу развпја и личнпг  
напретка свакпг дјетета, те на уважаваоу дјечијих интереса,  пптреба и  развпјних мпгућнпсти и на ппдстицаоу нпвих развпјних и учећих 
пптреба 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 

7. У прпцесу планираоа  планира и уређује срединске услпве за функципнисаое 
групе, са услпвима за слпбпднп кретаое у вртићу и пствариваое кпнтаката с другпм 
дјецпм; 

 

8. Ппзнаје кпгнитивне стилпве ушеоа и та сазнаоа кпристи у планираоу активнпсти с 
дјецпм и  у индивидуалнпм приступу у прпцесу ушеоа крпз игру; 

 

9. Спреман је пдгпвприти на интересе и мпгућнпсти дјеце са ппсебним пптребама, тј. 
дјеце с пптещкпћама у развпју и надарене дјеце, у смислу планираоа  разлишитих 
врста игара,  активнпсти и ресурса за ушеое; 

 

10. Планира, заједнп с тимпм струшоака и у сарадои с рпдитељима, индивидуални 
план за свакп дијете с пптещкпћама у развпју и за надаренп дијете; 

 

11. Планпви и активнпсти су дпвпљнп флексибилни да прихватају и укљушују 
непланиране ситуације, прпмјенљиве услпве,  дјешије пптребе и интересе; 

 

12. Пдгпвпрнп, и у складу с дпгпвпреним правилима, врщи евалуацију кпја се заснива 
на утврђиваоу ефикаснпсти исхпда и избпра дјешије активнпсти из угла интереса  и 
напредпваоа дјеце, щтп представља пплазищте за сљедећи циклус планираоа; 

 

13. Рпдитеље пбавјещтава п дјешијем напредпваоу, живпту у васпитнпј групи и 
дјешијем вртићу, и укљушује их у планираое; 

 

14. Редпвнп впди педагпщку дпкументацију и евалуира свпју праксу у циљу властитпг 
прпфесипналнпг развпја. 

 
 
 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 



17 
 

 

6 Стратегија ппдршке развпју и учеоу крпз игру 

6.1.    Васпитач кпристи такве стратегије ппдршке развпју и учеоу крпз игру  кпје ће пмпгућити искуственп, кпнтекстуалнп учеое  и учеое с 
разумијеваоем. Игра, кап прирпдан начин учеоа предшкплскпг дјетета, пплазиште је у прпцесу пткриваоа, истраживаоа и рјешаваоа 
прпблема неппсреднпг дјечијег  пкружеоа.  Таквп учеое ће ппдстаћи инпвативнпст и креативнпст, ппвећати дјечији интерес за предмете 
и ппјаве неппсредне стварнпсти, те прпдужити вријеме учествпваоа у  различитим врстама  игара и  активнпсти, сампсталнп или у 
сарадои  с вршоацима 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
 

1. Ппзнаје и примјеоује разлишите стратегије  развпја и ушеоа ппщтујући 
карактеристике дјешијег развпја и нашине на кпји дјеца уше, дјелујући на све 
аспекте развпја; 
 

2. Кпристи питаоа и активнпсти,  какп би ппдстакап дјецу на сампсталнп 
размищљаое, закљушиваое и активираое  вищих  мисапних  прпцеса; 

 
3. Пбезбјеђује ппвпљне срединске услпве и ппдрщку пдраслих, какп би пмпгућип 

разлишите видпве активнпг ушеоа, првенственп пних кпји су заснпвани на игри; 
 

4. У прпцесу планираоа предвиђа сигурнп пкружеое за ушеое, ппщтујући баланс 
између разлишитих врста активнпсти, и активнпсти у  затвпренпм и птвпренпм 
прпстпру; 

 
5. Ппдстише дјецу да сама упшавају пдређене прпблемске ситуације, да истражују 

и прпналазе разлишита рјещеоа , те им ппмаже у дпнпщеоу закљушака; 
 

6. Ппвезује ушеое нпвих ппјмпва и интегрище ушеће активнпсти с дјешијим 
свакпдневним живптним искуствпм такп да дјеца мпгу увидјети ппвезанпст 
пбразпвних идеја и свпга искуства у групи; 

 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 



18 
 

 

6 Страрегија ппдршке развпју и учеоу крпз игру 

6.1.    Васпитач кпристи такве стратегије ппдршке развпју и учеоу крпз игру  кпје ће пмпгућити искуственп, кпнтекстуалнп учеое  и учеое с 
разумијеваоем. Игра, кап прирпдан начин учеоа предшкплскпг дјетета, пплазиште је у прпцесу пткриваоа, истраживаоа и рјешаваоа 
прпблема неппсреднпг дјечијег  пкружеоа.  Таквп учеое ће ппдстакнути инпвативнпст и креативнпст, ппвећати дјечији интерес за 
предмете и ппјаве неппсредне стварнпсти, те прпдужити вријеме учествпваоа у  различитим врстама  игара и  активнпсти, сампсталнп 
или у сарадои  с вршоацима 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач : 
 
 

7. Прпцес ушеоа планира кап прпцес узајамнпг дјелпваоа, у кпјем се ушеое 
пдвија у интеракцији са пдраслим, другпм дјецпм и разнпврсним 
материјалима; 
 

8. Пхрабрује дјецу да у прпцесу ушеоа кпристе разлишите ресурсе, да кпристе 
дпступне, развпјнп примјерене технплпгије; 

 
9. Кпристи разнпврсне ресурсе у прпцесу развпја дјеце, пхрабрујући их да их и сами 

кпристе; 
 

10. Пптише дјецу да дпнпсе пдлуке, даје им прилику да врще избпр, какп у прпцесу 
ушеоа, такп и у другим ситуацијама и ппмаже им да схвате да ппстпје 
ппсљедице нашиоених избпра; 

 
11. Ппдстише сараднишкп ушеое у циљу размјене идеја у групи врщоака и 

дплажеое дп заједнишких рјещеоа, те развпја спцијалних вјещтина кпје ће 
ппмпћи дјеци да изграде ппзитивне везе и сарадоу с другима; 

 
12. Разгпвара с дјецпм п циљевима ушеоа и пхрабрује их да прпмищљају п свпм 

прпцесу ушеоа и оегпвпм исхпду. 
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7 Креираое пкружеоа за развпј и учеое крпз игру 

7.1.    Васпитач креира климу ппвјереоа и сарадое у прпцесу развпја и учеоа крпз игру , штп је услпв да се свакп дијете псјећа прихваћенп и 
дпбрпдпшлп, и  шаље ппруку да се ппјединац ппштује и да је сваки члан групе дип заједнице.  Пружаоем сигурнпг пкружеоа и 
ппштиваоем не самп пптреба негп и права дјеце, васпитач пхрабрује дјецу да сарађују, да учествују у различитим активнпстима и да се 
упуштају у пдређене ризике приликпм учеоа 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 

1. Пружа мпгућнпст свакпм дјетету да ппкаже и искпристи свпје кпмпетенције 
кпристећи разлишите стратегије развијаоа ппзитивне слике п себи; 
 

2. Ствара ппдстицајну атмпсферу у кпјпј се дјеца псјећају слпбпднп да изразе 
свпје идеје и мищљеое; 

 

3. Кппрдинира активнпсти групе дјеце кпја имају разлишита интереспваоа и 
склпнпсти; 

 

4. Тпк и ритам активнпсти прилагпђава пптребама дјеце, не ппжурује и не 
прекида активнпст; 

 

5. Признаје правп на грещке у дјешијем дјелпваоу и мищљеоу, и тп кпристи кап 
дпбру прилику за нпву расправу и нпве углпве гледаоа; 

 

6. Кпристи примјерен хумпр у кпмуникацији с дјецпм, щтп утише на веселу 
релаксирајућу атмпсферу ушеоа; 

 

7. Ствара климу у  кпјпј су дјеца слпбпдна да гријеще и да на грещке гледају кап 
на мпгућнпст за ушеое у дјелпваоу и мищљеоу; 

 

8. Ствара пкружеое за развпј спцијалних вјещтина, пмпгућавајући дјеци 
прихватаое и међуспбнп разумијеваое; 

 

9. Ппмаже дјеци да разумију, именују и каналищу сппствене емпције; 
 

10. У услпвима оеге и бриге п задпвпљаваоу разлишитих дјешијих пптреба 
(здравственп-хигијенске пптребе, пптребе за јелпм, пдмпрпм  и  спаваоем), 
васпиташ ппщтује индивидуалне дјешије пптребе, пружа им ппмпћ и 
емпципналну ппдрщку. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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7 Креирање окружења за развој и учење кроз игру 

7.2.  Васпитач ствара сигурнп и стимулативнп физичкп пкружеое кпје нуди развпјнп примјерене материјале, задатке и активнпсти те на тај начин ппдстиче   
 дјечије учеое крпз игру, сампсталнп или групнп истраживаое, те размјену знаоа и искуства с другпм дјецпм и пдраслим 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 

1. Креира физишкп пкружеое кпје је флексибилнп,  сигурнп и лакп се надзире; 
 

2. Прганизује  центре активнпсти кпји пмпгућавају дјеци сигурнп и слпбпднп кретаое 
и ппдстише активнп ушеое крпз игру  и пдлушиваое, нуди дјеци разлишите 
материјале и ппдстише их да сампсталнп бирају; 

 

3. Пбиљежава прпстпр и материјале  пдређеним симбплима какп би пмпгућип дјеци 
лакще сналажеое у прпстпру и кприщтеоу материјала, те развпј предшиталашких 
сппспбнпсти; 

 

4. Мпдификује прпстпр и материјале у складу с дјешијим индивидуалним пптребама и 
ппдрушјима интереспваоа; 

 

5. Укљушује дјецу и рпдитеље у пдлушиваое п  прганизацији прпстпра и материјала; 
 

6. Излаже дјешије радпве на пдгпварајућа мјеста шиме щаље ппруку п тпме щта је 
актуелнп у групи и какп теше прпцес развпја и ушеоа; 

 

7. Инфпрмацијама, кпје се налазе на пдгпварајућим  мјестима у раднпј спби, пружа 
материјалне дпказе п прпцесу развпја и ушеоа дјеце свпје групе; 

 

8. Кпристи ппспремаое материјала кап прилику за ушеое и кап дип дневне рутине 
какп би се  кпд дјеце развила пдгпвпрнпст према свпм пкружеоу; 

 

9. Прганизује пкружеое у кпјем дјеца мпгу слпбпднп да кпристе све дпступне и 
безбједне прпстпре намијеоене дјеци; 

 

10. Прганизује мултифункципналне, флексибилне прпстпре за дјецу; 
 

11. Кпристи и унапређује ресурсе ваоскпг прпстпра у сарадои с тимпм васпиташа, 
дјецпм и рпдитељима; 

 

12. Акп у вртићу ппстпји ппсебан прпстпр за спаваое, уређује се такп да је  пријатан  и 
изгледпм  слишан кућнпм амбијенту, или пријатан и примјерен амбијенту 
предщкплске институције. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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8 
Примјена филпзпфије и вјештина квалитетне/ненасилне кпмуникације у васпитаваоу  
(јаснп изражаваое и квалитетнп слушаое) 

8.1.   Васпитач примјеоује пснпве квалитетне/ненасилне кпмуникације и теприје избпра у свакпдневнпм раду с дјецпм штп дппринпси 
креираоу климе ппвјереоа и сарадое, те унапређеоу квалитнпг пднпса с дјецпм и дјеце међуспбнп 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
1. У свпм пбраћаоу дјеци, рпдитељима, кплегама кпристи  језик и ппруке кпје су 

ппзитивне и кпје ппдстишу на активнпст (језик ппзитивне акције) 
 

2. Кпристи правилан, стандардизпван коижевни језик кпји избјегава стерептипе 
кпји се пднпсе на рпд, кап и друге стерептипе; 

 
3. У кпнфликтним ситуацијама с дјецпм или кплегама, аргументпванп пбразлаже 

свпје ставпве у вези са кпнкретнпм ситуацијпм; 
 

4. Јаснп исказује пшекиваоа пд других (дјеце, рпдитеља, кплега); 
 

5. Усппставља кпнтакт „пши у пши“ с дјететпм, спущтајући се физишки на нивп 
дјетета; 

 
6. Невербална кпмуникација је у складу с вербалним исказпм; 

 
7. Јасним и експлицитним исказиваоем себе (свпјих псјећаоа и пптреба) у 

кпнкретнпј ситуацији,  преузима пдгпвпрнпст за свпје ппнащаое, ппвезује се са 
сагпвпрникпм (дјететпм, рпдитељем, кплегпм) и пмпгућава му бпљи увид у 
дату ситуацију, а служи и кап мпдел примјене вјещтина квалитетне 
кпмуникације; 

 
8. Пвиснп п ситуацији, кпристи емпатију и активнп слущаое шиме дппринпси 

бпљпј ппвезанпсти, развпју ппвјереоа и афирмацији дјетета; 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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8 
Примјена филпзпфије и вјештина квалитетне/ненасилне кпмуникације у васпитаваоу  
(јаснп изражаваое и квалитетнп слушаое) 

8.1.    Васпитач примјеоује пснпве квалитетне/ненасилне кпмуникације и теприје избпра у свакпдневнпм раду с дјецпм штп дппринпси 
креираоу климе ппвјереоа и сарадое, те унапређеоу квалитнпг пднпса с дјецпм и дјеце међуспбнп 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
  

9. Исказује интерес за разгпвпр и пхрабрује дијете за наставак разгпвпра, 
ппставља питаоа птвпренпг типа; 
 

10. Разумије дјететпвп ппнащаое (рпдитеља, кплега) без етикетираоа и 
псуђиваоа, разумије  да је у пснпви свакпг ппнащаоа мптив и затп емпатију 
претппставља мптиву, а не ппнащаоу; 

 

11. Припрема активнпсти кпје ппмажу дјеци да вјежбају парафразираое и емпатијскп 
слущаое; 
 

12. Прпмпвище и ппдржава развпј кпмуникацијских вјещтина, на мнпгпбрпјне 
нашине тпкпм дана кпристећи свакпдневне ситуације да пхрабри дијете да 
вјежба и примјеоује вјещтине квалитетне кпмуникације.  Такпђе му ппмаже у 
препбликпваоу исказа у складу с принципима квалитетне кпмуникације, затим 
да бпље разумије свпје ппнащаое и ппнащаоа других, те даје мпдел пп кпјем 
дјеца уше; 

 

13. Припрема активнпсти кпје ппмажу дјеци да ппажају без псуђиваоа и 
етикетираоа; 
 

14. Припрема активнпсти кпје ппмажу дјеци да пбпгате рјешник псјећаоа, да их 
преппзнају кпд себе и других, те да п оима разгпварају; 

 

15. Кпристи вјещтине ненасилне кпмуникације и брижљивпг ппнащаоа и тиме 
дппринпси јашаоу ппзитивне слике п себи, јашаоу сампппуздаоа и 
сампппщтпваоа, и сампрегулације. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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9 Уважаваое различитпсти и демпкратичнпсти 

9.1.    Васпитач, прпмпвише и примјеоује вјештине ненасилне кпмуникације, кап и  принципе теприје избпра и брижљивпг ппнашаоа и тиме 
дппринпси дјечијпј афирмацији (јачаоу ппзитивне слике), разумијеваоу и уважаваоу других и другачијих, те развпју пдгпвпрнпсти кпја 
је у пснпви демпкратичнпсти васпитнп - пбразпвнпг прпцеса 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
 

1. Псјетљив је на  пптребе и интересе дјеце/других (рпдитеља,  радних  кплега 
итд.); 
 

2. Афирмативнп гпвпри  п разлишитпстима и ппмаже дјеци да развијају ппзитиван 
став према разлишитпстима (разлике кап бпгатствп); 

 

3. Пхрабрује дјецу да се ппхпде према другима са уважаваоем и прихватаоем 
других и другашијих; 

 

4. Пхрабрује дијете/друге да изрази свпје мищљеое на пдгпварајући нашин и 
ушествује у прпцесу дпнпщеоа пдлука; 

 

5. Свакп ппнащаое дјеце/других ппвезује с оихпвим пптребама без прпцјене и 
псуђиваоа; 

 

6. Пхрабрује дјецу да трагају за кпнструктивнијим нашинпм задпвпљеоа пптреба, 
тј. ефектнијим ппнащаоем; 

 

7. Припрема активнпсти кпје ппмажу дјеци да бпље разумију свпје ппнащаое и 
ппнащаое других, уз претхпдну ппсервацију; 

 

8. Припрема активнпсти кпје ппмажу дјеци да бпље разумију и уважавају 
разлике; 

 

9. Припрема активнпсти кпје дппринпсе развпју сарадое  у групи, и групнпј 
кпхезији; 

 

10. Заједнп с дјецпм дефинище правила ппнащаоа у групи, ппмаже им  да 
разумију важнпст ппщтпваоа правила и ппсљедице крщеоа. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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10 Тимски рад 

10.1. Васпитач примјенпм вјештина квалитетне кпмуникације и брижљивпг ппнашаоа дппринпси развпју сарадничких пднпса у тиму, јаснпм 
дефинисаоу и  расппдјели задатака, те усмјераваоу на прпцес рада, штп дппринпси и развпју устанпве и прпмпцији предшкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
 

1. Кпристи ппнащаоа кпја дппринпсе квалитету и развпју сарадое, кап щтп су: 
ппдржаваое сагпвпрника, пхрабриваое да изнпси свпје ставпве и идеје, 
активнп слущаое сагпвпрника, прихваћаое разлишитпсти, вјерпваое у 
сагпвпрникпве сппспбнпсти, ппщтпваое сагпвпрникпве лишнпсти, прегпвараое 
п разликама (брижљива ппнащаоа); 
 

2. Кпнструктивнп рјещава прпблемске ситуације (усмјерен је на прпблем, не на 
пспбу); 

 
3. Флексибилан је у прихватаоу ппзитивних прпмјена у васпитнп-пбразпвнпм 

раду; 
 

4. Птвпрен је за нпве идеје, приступе и инфпрмације,  и сппспбан  је прпцијенити 
щта је пд тпга  примјеоивп и щта дппринпси унапређеоу оегпвпг рада; 

 
5. Ефикаснп ради и дппринпси развпју вртића. 
 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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11 Унапређеое квалитета и кпнтинуирани прпфесипнални развпј 

11.1.   Васпитач кпнтинуиранп анализира  сппствену праксу и унапређује свпје кпмпетенције, какп би дпстигап и пдржап   
  квалитет у прпфесији у складу с прпмјеоивим захтјевима савременпг свијета 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

  Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
 

1. Преппзнаје важнпст цјелпживптнпг ушеоа и кпристи разлишите прилике и 
мпгућнпсти за свпј прпфесипнални и лишни развпј; 
 

2. Прпмищља, прпцјеоује и  евалуира властиту праксу, ппстављајући кпнкретне, 
мјерљиве, реалне и временски пдређене циљеве за оенп унапређеое; 

 
3. Биљежи и у ппртфплију дпкументује свпје напредпваое, у складу с 

ппстављеним циљевима; 
 

4. Кпнсултује кплеге, струшоаке, али и рпдитеље и дјецу, и тражи пд оих 
ппвратну инфпрмацију п квалитету свпје педагпщке праксе и нивпа знаоа, те  
увпди пдгпварајуће прпмјене у складу са сугестијама; 

 
5. Свпје прпфесипналне пдлуке темељи на струшним и наушним аргументима, 

анализи пптреба и циљева ппстављених за дјецу и зна их, у тпм смислу, јаснп  
пбразлпжити и ппткријепити; 

 
6. Прати и инфпрмище се п актуалним кретаоима и истраживаоима из свпје 

струке, сампсталнп, и уз ппдрщку и ппмпћ кплега, струшоака и институција; 
 

7. Реализује акципна и друга истраживаоа и анализе, кпје дппринпсе унапређеоу 
праксе, и дијели стешена знаоа и искуства с другима. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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11 Унапређеое квалитета и кпнтинуирани прпфесипнални развпј 

11.2.     Васпитач се укључује у активнпсти у устанпви, лпкалнпј заједници, и шире, какп би дппринип унапређеоу квалитета и прпмпвисап 
значај квалитетнпг ранпг пбразпваоа за свакп дијете 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

   Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
 

1. Укљушује се у разлишите активнпсти и сарађује с другима какп би ппдржап 
унапређеое квалитета властите праксе и прпфесије у цјелини; 
 

2. Сарађује с кплегама и свим заппсленим у устанпви какп би заједнишки радили 
на праћеоу, евалуацији и ппдизаоу квалитета, кап и праћеоу исхпда  
за свакп дијете; 
 

3. Ушествује у разлишитим јавним расправама и другим дпгађајима и настпји да 
прпмпвище ранп пбразпваое и дппринесе пплпжају предщкплскпг васпитаоа 
и пбразпваоа и права дјеце у заједници и друщтву; 
 

4. Публикује свпје радпве, ушествује на струшним и наушним скуппвима с циљем 
да се унапређује и прпмпвище знашај ранпг развпја и ушеоа. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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12 Прпфесипнална етика и пдгпвпрнпст 

12.1. Васпитач прпфесипналнп извршава све свпје пбавезе, прпписане закпнима и правилницима, и у свакпј прилици се ппнаша у складу са 
етичким принципима, штитећи дпстпјанствп струке и права свакпг дјетета 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Васпитач: 
 
 

1. Ппзнаје закпне у вези са предщкплствпм кап и ппдзакпнске акте институције у  
кпјпј ради и дјелује у складу са оима; 
 

2. Ппзнаје сва свпја права и пбавезе у вези са радпм у вртићу и пдгпвпрнп их и на 
вријеме испуоава; 

 
3. У свакпј прилици се ппнаща и ппхпди такп да дппринпси ппщтпваоу и угледу 

прпфесије кпју заступа, не злпупптребљавајући свпј пплпжај за стицаое властите 
кпристи или прпмпције; 

 
4. Ппщтује и щтити правп на приватнпст  ппдатака п дјеци и ппрпдицама; 

 
5. Заступа права свакпг дјетета и ппрпдице у складу с Кпнвенцијпм п правима 

дјетета и другим кпнвенцијама и деклерацијама; 
 

6. Штити свакп дијете пд пнпга щтп му мпже угрпзити сигурнпст, здравље или 
прилике за развпј и ушеое; 

 
7. Пднпси се према свакпм дјетету и ппрпдици са уважаваоем, без пбзира на оихпв 

спцип-екпнпмски статус, наципналну и вјерску припаднпст, сппспбнпсти и др. 

   

 

                   Име и презиме  васпитача ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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СТАНДАРДИ ЗА ПЕДАГОГЕ 
 

1. Планираое, праћеое и евалуација васпитнп-пбразпвнпг рада  

Педагпг, у сарадои с цијелим тимпм устанпве, пбезбјеђује квалитетан и ефикасан васпитнп-
пбразпвни рад пружајући васпиташима струшну ппмпћ и ушествујући у прпцесу планираоа, праћеоа и 
евалуације свих аспеката рада у вртићу, у складу с ппстављеним стандардима и развпјним 
циљевима.  

 

2. Праћеое напредпваоа дјеце и стручна ппмпћ у раду с дјецпм 

Педагпг ппмаже васпиташима и рпдитељима у праћеоу, анализи напредпваоа и пбезбјеђиваоу 
развпја свакпг дјетета, пружајући струшну ппмпћ и савјетујући. 

 

3. Партнерствп с ппрпдицпм и заједницпм 

Педагпг развија и реализује прпграме кпјим се унапређује сарадоа и развија партнерствп са свим 
ппрпдицама, какп на нивпу устанпве, такп и група и ппјединаца. Педагпг развија сарадоу и са 
заједницпм. 

 

4. Стручнп усавршаваое и унапређеое квалитета 

Педагпг ппмаже васпиташима приправницима, кап и искуснијим васпиташима у прпцесу 
прпфесипналнпг развпја, прганизујући и реализујући разлишите пблике струшнпг усаврщаваоа и 
ппмажући им да анализирају властити рад и ппставе развпјне циљеве. 

Педагпг ради на властитпм струшнпм усаврщаваоу, рефлектује и анализира свпј рад. Педагпг 
уппзнаје друге са савременим кретаоима и дпстигнућима педагпщке теприје и праксе. 

 

5. Прпфесипнализам и етика 

Педагпг прпфесипналнп изврщава све свпје пбавезе прпписане закпнима и правилницима, и у свакпј 
се прилици ппнаща у складу са етишким принципима, щтитећи дпстпјанствп струке и права свакпг 
дјетета. 

 

6. Тимски рад, клима и кпмуникација 

Педагпг креира ппзитивну климу, тимски рад и дпбре пднпсе, те кпмуницира с разлишитим групама и 
индивидуалцима, са уважаваоем, јаснп и предусретљивп. 

 

7. Прпмпција предшкплства и устанпве 

Педагпг устанпве дјелује у заједници, прпмпвищући рани развпј и пбразпваое, кап и саму устанпву. 
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1 Планираое, праћеое и евалуација васпитнп-пбразпвнпг рада 

1.1.   Педагпг, у сарадои с тимпм устанпве, пбезбјеђује квалитетан и ефикасан васпитнп-пбразпвни рад, пружајући васпитачу 
стручну ппмпћ и учествујући у прпцесу планираоа, праћеоа и евалуације свих аспеката рада у вртићу у складу с 
ппстављеним стандардима и развпјним циљевима 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 

1. Разумије филпзпфију и темељне принципе предщкплства; 
 

2. Ппзнаје прпписани курикулум и ппмаже васпиташима у прпцесу планираоа 
интегрисанпг курикулума утемељенпг на исхпдима ушеоа; 

 
3. Пбезбјеђује да је рад у вртићу утемељен на релевантним наушним тепријама и 

истраживаоима и да псигурава прилике да свакп дијете развије све свпје пуне 
пптенцијале. Кап дип тима ушествује у пбезбјеђиваоу гпре наведених услпва.  
Тим шине представници неппсредних васпитнп-пбразпвних заппсленика, 
рукпвпдилаца устанпве, представници рпдитеља, педагпг, представници 
друщтвене заједнице; 

 
4. Брине п тпме да је курикулум и све активнпсти у вртићу у складу с пракспм 

усмјеренпм на дијете; 
 

5. Прати и дпкументује васпитнп-пбразпвни рад у вртићу, дајући васпиташима 
ппвратне инфпрмације, дпдатне идеје за рад и унапређеое; 

 
6. Прати инпвације, те ппдстише и ппдржава васпиташе у прпцесу увпђеоа 

савремених и ефикаснијих васпитнп-пбразпвних метпда и стратегија у раду с 
дјецпм и ппрпдицама; 

 
7. Евалуира резултате вртића у пбласти васпитнп-пбразпвнпг рада и на пснпву 

тпга даје преппруке за развпј, и ушествује у изради развпјнпг плана; 
 

8. У прпцес праћеоа и евалуације укљушује васпиташе и рпдитеље, припремајући 
разлишите упитнике, фпкус-групе и сл. 

   

 

                  Име и презиме педагпга ____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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2 Праћеое напредпваоа дјеце и стручна ппмпћ у раду с дјецпм 

2.1.   Педагпг ппмаже васпитачима и рпдитељима у праћеоу, анализи напредпваоа и псигураваоу развпја свакпг дјетета, 
пружајући стручну ппмпћ и савјете 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 

1. Ушествује у тиму на псигураоу пптималних услпва за игру, ушеое и развпј дјеце; 
 
2. Ппзнаје и кпристи разлишите инструменте, метпде и технике за праћеое  

напредпваоа дјеце, утемељене на исхпдима ушеоа и индивидуалним  
карактеристикама и пптребама свакпг дјетета, и предлаже разне метпде ппдрщке 
развпју дјеце; 

 
3. Уппзнаје васпиташе са пвим инструментима, какп би преппзнап/пратип ппстављене 

исхпде и напредпваое дјеце; 
 

4. Даје струшнп мищљеое и преппруке  васпиташима  и ппрпдицама п раду са 
сваким дјететпм, пд тренутка уписа дјетета у вртић и тпкпм цијелпг бправка; 

 
5. Пбезбјеђује да сви васпиташи, кап и сви рпдитељи, имају правпвремене и 

адекватне инфпрмације у вези са развпјем и пптребама дјеце; 
 

6. Ппсматра, прати и, у сарадои са  васпиташима , врщи детаљну анализу развпја 
свакпг дјетета према пптреби, сагледавајући дијете у цјелини и фпкусирајући се на 
дјешије мпгућнпсти за даљи развпј; 

 
7. Ушествује у струшнпм тиму у изради индивидуалнпг развпјнпг плана за дјецу с 

пптещкпћама у развпју; 
 

8. Кпнсултује и ступа у кпнтакт с другим струшоацима, када је дјетету и ппрпдици 
пптребна дпдатна ппмпћ и ппдрщка; 

 

9. Пружа ппмпћ и ппдрщку и васпиташима  и ппрпдици када је у питаоу заједнишка 
брига за дпбрпбит и напредпваое дјетета с пптещкпћама у развпју, изналазећи, 
заједнп са управпм устанпве, пптребне прпфесипналне и друге ресурсе. 

   

 

                  Име и презиме  педагпга _____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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3 Партнерствп с ппрпдицпм и заједницпм 

3.1.   Педагпг развија и реализује прпграме кпјима се унапређује сарадоа и развија партнерствп са свим ппрпдицама, какп на 
нивпу устанпве такп и група и ппјединаца. Педагпг развија сарадоу са заједницпм 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 

 

1. Прави стратегију и развија план рада и изградое партнерства с ппрпдицама и 
заједницпм на нивпу вртића, заједнп са струшним тимпм институције; 

 
2. Развија и мпделује пднпсе узајамнпг ппвјереоа и ппщтпваоа, уважавајући све 

ппрпдице, без пбзира на ппријеклп, спцип-екпнпмски статус, наципналну и 
вјерску припаднпст, пмпгућавајући да се све ппрпдице псјећају дпбрпдпщле; 

 
3. Ппмаже васпиташима да развију и унапређују планпве рада с ппрпдицама 

пружајући им струшну ппмпћ; 
 

4. Пбезбјеђује да рпдитељи, пд сампг ппшетка, дпбију адекватне инфпрмације п 
раду вртића, мпгућнпстима за оихпвп укљушиваое, прганизпваое; 

 
5. Прганизује разлишите едукативне активнпсти за ппрпдице, у складу с оихпвим 

пптребама и пптребама вртића(радипнице, брпщуре, предаваоа и др.); 
 

6. Пптппмаже прганизацију и рад савјета рпдитеља дајући свпје струшне сугестије 

и ппмпћ, када је тп пптребнп; 

   

 

                  Име и презиме  педагпга _____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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3 Партнерствп с ппрпдицпм и заједницпм 

3.1.   Педагпг развија и реализује прпграме кпјима се унапређује сарадоа и развија партнерствп са свим ппрпдицама, какп на 
нивпу устанпве, такп и група и ппјединаца. Педагпг развија сарадоу са заједницпм 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 

 

7. Укљушује рпдитеље у разлишите активнпсти кпје се реализују на нивпу 
устанпве; 
 

8. Укљушује рпдитеље у евалуацију рада  вртића и израду развпјнпг плана 
уважавајући оихпве пптребе, идеје и мищљеоа; 

 
9. Ппмаже ппјединим ппрпдицама (када је тп пптребнп), сарађујући са 

васпиташима (директпрпм, другим  васпиташима и струшоацима) да дпбију 
адекватну струшну ппмпћ, савјет или инфпрмацију; 

 
10. Впди евиденцију п раду с ппрпдицама и шува ппвјерљивпст ппдатака; 

 
11. Ппмаже и ствара услпве да се ппрпдице ппвежу и уппзнају, те прилагпде и 

укљуше у заједницу; 
 

12. Ппвезује се с разлишитим представницима заједнице и ппмаже у планираоу 
кприщћеоа ресурса заједнице (центар за спцијални рад, медицинске 
институције, милиција, културне, привредне институције и сл.). 

   

 

                  Име и презиме  педагпга _____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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4 Стручнп усавршаваое и унапређеое квалитета 

4.1.  Педагпг ппмаже васпитачима приправницима, кап и искуснијим  васпитачима, у прпцесу прпфесипналнпг развпја, прганизујући   
  и реализујући  различите пблике стручнпг усавршаваоа и ппмажући им да анализирају сппствени рад и ппставе развпјне циљеве 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 

1. Ппмаже  васпиташима да анализирају и унапређују сппствени рад  (пратећи рад  
васпиташа на пснпву предвиђених стандарда и шек-листе, анализирајући 
дпкументацију  васпиташа – ппртфплип  васпиташа, дјетета и другу  
дпкументацију и сл.); 
 

2. Даје васпиташу јасну и сврсисхпдну ппвратну инфпрмацију  и заједнп с  васпиташем 
ппставља пствариве циљеве и дефинище нашине мјереоа ефеката; 

 

3. Заједнп са  тимпм  васпиташа анализира мпгућнпсти за унапређеое васпитнп-
пбразпвне праксе, и израђује план струшнпг усаврщаваоа у вртићу; 

 
4. Прганизује и/или реализује разлишите пблике струшнпг усаврщаваоа за  

васпиташе, заснпване на прпцјенама пптреба и интереспваоима (радипнице, 
семинаре и др.); 

 
5. Сарађује с другим прганизацијама, институцијама и експертима кпји мпгу 

дппринијети унапређеоу прпфесипналних кпмпетенција заппслених у устанпви; 
 

6. Прати, впди евиденцију и  анализира резултате и ефекте струшнпг усаврщаваоа  
васпиташа и прпмјене у пракси, и даје приједлпге за унапређеое; 

 
7. Врщи вреднпваое квалитета рада  васпиташа и струшних сарадника, у складу са 

стандардима квалитета; 
 

8. Ппмаже  васпиташима да дпбију адекватне инфпрмације п разлишитим 
мпгућнпстима за струшнп усаврщаваое на нивпу вртића, заједнице и щире; 

 

9. Ппмаже  васпиташима да развију индивидуални план струшнпг усаврщаваоа  
пратећи најнпвију струшну литературу, и узимајући у пбзир најнпвија струшна и 
наушна ппстигнућа. 

   

 

                  Име и презиме  педагпга _____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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4 Стручнп усавршаваое и унапређеое квалитета 

4.2.   Педагпг ради на сппственпм стручнпм усавршаваоу, рефлектује и анализира свпј рад. Педагпг уппзнаје друге са 
савременим  кретаоима и дпстигнућима педагпшке теприје и праксе 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 

 

1. Прати савремена кретаоа у педагпщкпј теприји и пракси; 
 

2. Анализира властити рад и прави развпјни план усаврщаваоа; 
 

3. Сарађује са другим кплегама – педагпзима на разлишитим прпјектима и 
активнпстима у вези са струшним усаврщаваоем; 

 
4. Пбјављује радпве у струшним шаспписима, збпрницима и сл., врщи акципна и 

друга истраживаоа и анализе, кпје дппринпсе унапређеоу праксе; 
 

5. Планира, реализује или ушествује у разлишитим прпјектима намијеоеним 
унапређеоу ефеката и резултата васпитнп-пбразпвне праксе; 

 
6. Ушествује на семинарима и другим пблицима струшнпг усаврщаваоа изван 

устанпве; 
 

7. Впди свпј развпјни и прпфесипнални ппртфплип у кпјем дпкументује свпј рад и 
напредпваое; 

 
8. Прави приказе прпјеката, резултата истраживаоа, струшне литературе и п тпме 

инфпрмище кплеге; 
 

9. Припрема презентације и реферате и ушествује на разлишитим струшним 
скуппвима и кпнференцијама. 

   

 

                  Име и презиме  педагпга _____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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5 Прпфесипнализам и етика 

5.1.   Педагпг прпфесипналнп извршава све свпје пбавезе прпписане закпнима и правилницима, и у свакпј  се прилици ппнаша у 
складу са етичким принципима, штитећи дпстпјанствп струке и права свакпг дјетета 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 

 

1. Ппзнаје закпне у вези с предщкплствпм, кап и ппдзакпнске акте устанпве у  
кпјпј ради и дјелује у складу с оима; 

 
2. Ппзнаје права и пбавезе  у вези с радпм у устанпви и пдгпвпрнп их и на 

вријеме испуоава; 
 

3. У свакпј прилици се ппнаща и ппхпди такп да дппринпси ппщтпваоу и угледу 
прпфесије кпју заступа, не злпупптребљавајући свпј пплпжај за стицаое 
властите кпристи или прпмпције; 

 
4. Ппщтује и щтити правп на приватнпст ппдатака п дјеци и ппрпдицама; 

 
5. Пбезбјеђује защтиту права свакпг дјетета и ппрпдице у складу с Кпнвенцијпм п 

правима дјетета и другим кпнвенцијама и декларацијама; 
 

6. Штити свакп дијете пд пнпга щтп му мпже угрпзити сигурнпст, здравље или 
прилике за развпј и ушеое. 

   

 

                  Име и презиме  педагпга _____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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6 Тимски рад, клима и комуникација 

6.1.   Педагпг креира ппзитивну климу, тимски рад и дпбре пднпсе, те кпмуницира с различитим групама и индивидуалцима, 
са уважаваоем, јаснп и предусретљивп 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 

1. Креира инклузивну климу и културу, пбезбјеђујући да се свакп дијете и 
ппрпдица псјећају дпбрпдпщли, прихваћени и да је свакпм дјетету 
пбезбјеђенп пствариваое права на квалитетнп васпитаое и пбразпваое; 
 

2. Пбезбјеђује прилике да се сва дјеца (и пдрасли) у  вртићу међуспбнп уппзнају, 
сарађују и уше једни пд других; 

 

3. Ппхпди се према свакпм дјетету и ппрпдици, кап и према заппсленим у 
институцији, са уважаваоем, без пбзира на оихпв спцип-екпнпмски статус, 
наципналну и вјерску припаднпст, ппл, сппспбнпсти и др.; 

 

4. Пружа ппдрщку васпиташима у прпцесу рјещаваоа прпблема, ппказује 
разумијеваое и мпделира кпнструктивнп и ненасилнп рјещаваое прпблема и 
сукпба; 

 

5. Ппдстише и оегује тимски рад и заједнишкп рјещаваое прпблема у свакпј 
ситуацији; 

 

6. Активнп слуща, цијени и уважава сугестије и мищљеое васпиташа, рпдитеља и 
представника заједнице у вези с радпм институције, планираоем, реализацијпм и 
евалуацијпм прпграма; 

 

7. У свим фпрмалним и нефпрмалним  ситуацијама, служи кап мпдел ппнащаоа 
и кпмуникације, пбављајући свпје пбавезе са ентузијазмпм; 

 

8. Реагује на пптребе и захтјеве других и пдгпвара правпвременп на јасан, 
дјелптвпран и сензибилан нашин у писанпј и усменпј фпрми; 

 

9. Преппзнаје утицај културе на стилпве кпмуницираоа и са сензибилитетпм 
реагује на културплпщке разлике; 

 

10. Уважава прпфесипнални и људски интегритет и дпстпјанствп сваке пспбе; 
 

11. Преппзнаје и јавнп прпмпвище резултате свих заппслених, те ствара прилике 
за заједнишкп прпслављаое успјеха, ппдстишући сарадоу умјестп такмишеоа. 

   

 

                  Име и презиме  педагпга _____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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7 Прпмпција предшкплства и вртића 

7.1.   Педагпг вртића дјелује у заједници, прпмпвишући рани развпј и пбразпваое, кап и саму устанпву 
Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Педагпг: 
 
 

1. Ангажује се у разлишитим акцијама у заједници, и щире, кпјима се загпвара и 
прпмпвище правп свакпг дјетета на квалитетнп пбразпваое пд рпђеоа; 

 
2. Заузима се за укљушиваое представника заједнице и јавнпсти у пружаоу 

ппдрщке дјеци и вртићу, и ствараоу ппщте ппзитивне климе у цијелпј 
заједници када су у питаоу пптребе све дјеце предщкплскпг узраста и оихпвих 
ппрпдица; 

 
3. Ппдстише акције у заједници, какп би се пружила ппдрщка предщкплскпј дјеци 

и ппрпдицама и ствприла средина кпја ппдржава развпј дјеце (паркпви, 
библиптеке, ппзприщта и др.); 

 
4. Прпмпвище рад вртића и инфпрмище заједницу п резултатима рада, кап и 

пптребама дјеце и вртића у актуалнпм тренутку, и будућнпсти; 
 

5. Пружа струшну ппмпћ и ппдрщку у развијаоу разлишитих прпграма у 
заједници, кпјима би се пбезбиједип већи пбухват дјеце предщкплским 
васпитаоем и пбразпваоем и ппдрщка дјеци и ппрпдицама (пбавезан вид и 
други краћи пблици васпитнп-пбразпвнпг рада). 

   

 

                  Име и презиме  педагпга _____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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СТАНДАРДИ ЗА ДИРЕКТОРЕ 
 

1. Организација рада устанпве и демпкратскп управљаое 

Директпр устанпве управља/рукпвпди устанпвпм у складу са заједнишкпм визијпм, циљевима и 
демпкратским принципима, узимајући у пбзир пптребе дјеце, ппрпдица и заједнице у цјелини. 

Директпр пбезбјеђује рад устанпве у складу са закпнским и ппдзакпнским актима и другим 
прпписима, кап и релевантним међунарпдним дпкументима, и у свакпј прилици се ппнаща у складу 
са етишким принципима, щтитећи дпстпјанствп струке и права свакпг дјетета. 

 

2.  Реализација васпитнп-пбразпвне праксе, пбезбјеђеое услпва и ресурса и брига п квалитету  

Директпр устанпве пбезбјеђује квалитетан и ефикасан васпитнп-пбразпвни рад и инклузивну средину 
за свакп дијете и ппрпдицу. 

 

3.  Прпфесипнални развпј васпитача и унапређеое квалитета 

Директпр устанпве прати квалитет рада и пбезбјеђује разлишите прилике за прпфесипнални развпј 
свег заппсленпг пспбља, у складу с резултатима вреднпваоа, ппстављеним стандардима квалитета и 
праћеоем резултата за свакп дијете. 

 

4.  Тимски рад и кпмуникација 

Директпр устанпве креира ппзитивну климу, тимски рад и дпбре пднпсе, те кпмуницира с 
разлишитим групама и индивидуалцима са уважаваоем, јаснп и са предусретљивпщћу. 

 

5.  Прпмпција устанпве и предшкплства и партнерствп са заједницпм 

Директпр устанпве развија план сарадое с представницима заједнице и план дјелпваоа у заједници, 
прпмпвищући рани развпј и ушеое кап и саму устанпву. 

 

6.  Партнерствп с ппрпдицама 

Директпр устанпве пмпгућава и ппдржава укљушиваое рпдитеља и ппрпдица кап партнера у прпцесу 
васпитаоа и пбразпваоа дјеце, кап и у све друге аспекте рада устанпве. 
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1 Организација рада устанпве и демпкратскп управљаое 

1.1.   Директпр устанпве управља/рукпвпди устанпвпм у складу са заједничкпм визијпм, циљевима и  демпкратским 
принципима, узимајући у пбзир пптребе дјеце, ппрпдица и заједнице у цјелини 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Директпр: 
 

1. Разумије филпзпфију васпитаоа предщкплске дјеце и нашине оихпвпг            
ушеоа; 

2. Ппщтује и уважава васпиташе и заппслене, укљушује их у прпцес креираоа 
визије и мисије институције; 

3. Ппщтује и прпмпвище аутпнпмију вртића у примјени прпграма; 
 

4. Рукпвпди устанпвпм такп щтп укљушује заппслене, представнике пбразпвних 
власти, рпдитеље и представнике заједнице у прпцес креираоа визије, 
дпнпщеоа пдлука, ппстављаое циљева, анализе и евалуације рада; 

5. Пбезбјеђује функципнисаое савјет рпдитеља и демпкратски избпр 
представника рпдитеља у савјет и управни пдбпр; 

6. Ппставља јасне припритете и циљеве за развпј устанпве, и у складу с тим, 
израђује стратещки план кпји садржи визију и мисију прганизације, кап и 
циљеве за развпј прганизације и унапређеое квалитета, те  гпдищои план и 
прпграм с детаљним активнпстима (мјерљивим, реалистишним и временски 
пгранишеним исхпдима и задужеоима); 

7. Циљеве и припритете дефинище на струшнпм вијећу и у складу с резултатима 
евалуације, стратегијама развпја предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, 
преппрукама рпдитеља и припритетима у заједници; 

8. Ефикаснп кпристи ппстпјеће ресурсе и псигурава друге, пптребне ресурсе, какп 
би се пстварили ппстављени циљеви; 

9. Ппдузима радое и акције пптребне за испуоеое циљева и делегира пбавезе уз 
ппщтпваое дпстпјанства и прпфесипналнпг интегритета сваке пспбе;  

10. Дпкументује прпцес реализације планиранпг и пстварене резултате, и израђује 
гпдищои извјещтај п раду устанпве; 

11. Евалуира, у сарадои са васпиташима, рпдитељима и струшоацима, рад 
устанпве и п резултатима инфпрмище управни пдбпр, рпдитеље и 
представнике заједнице, кап и надлежна министарства; 

12. Прпмпвище сарадоу и партнерствп на свим нивпима. 

   

 

                  Име и презиме директпра ____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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1 Организација рада устанпве и демпкратскп управљаое 

1.2.   Директпр пбезбјеђује рад устанпве, у складу са закпнским и ппдзакпнским актима и другим прпписима, кап и релевантним 
међунарпдним дпкументима, и у свакпј прилици се ппнаша у складу са етичким принципима, штитећи дпстпјанствп струке 
и права свакпг дјетета 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Директпр: 
 
 

1. Ппзнаје и прати све закпнске и ппдзакпнске акте, впди устанпву у складу с оима, 
и п свему уппзнаје кадар и рпдитеље; 
 

2. Изграђује прпфесипнални пднпс према ппслу и испуоава свпје пбавезе 
пдгпвпрнп и на вријеме; 

 
3. Уппзнаје кадар с оихпвим правима и пбавезама, и пбезбјеђује да их сви 

заппслени пдгпвпрнп и на вријеме испуоавају; 
 

4. У свакпј прилици се ппнаща и ппхпди такп да дппринпси ппщтпваоу и угледу 
прпфесије кпју заступа, не злпупптребљавајући свпј пплпжај за стицаое властите 
кпристи или прпмпције; 

 
5. Пбезбјеђује да се у вртићу ппщтује и щтити правп на приватнпст ппдатака п 

дјеци и ппрпдицама; 
 

6. Пбезбјеђује защтиту права свакпг дјетета и ппрпдице, у складу с Декларацијпм и 
Кпнвенцијпм п правима дјетета и другим дпмаћим и интернаципналним 
дпкументима. 

 

   

 

                  Име и презиме  директпра ___________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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2 Реализација васпитнп-пбразпвне праксе, псигураваое услпва и ресурса и брига п квалитету 

2.1.   Директпр устанпве пбезбјеђује квалитетан и ефикасан васпитнп-пбразпвни рад и инклузивнп пкружеое за свакп дијете и 
ппрпдицу 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Директпр: 
 

1. Ппзнаје прпписани курикулум и ппдстише оегпву реализацију, псигуравајући 
дпбре спцијалне и материјалне услпве, прпмпвище тимски рад; 

 

2. Прати инпвације и прпмпвище увпђеое савремених и ефикаснијих васпитнп-
пбразпвних метпда и стратегија у раду с дјецпм и ппрпдицама; 

 

3. Пбезбјеђује  услпве васпиташима и струшним сарадницима, какп би се вријеме  за 
планираое, припремаое рада и праћеоа исхпда ушеоа и напретка дјеце,  
ефикаснп кпристилп; 

  

4. Пбезбјеђује  да је прпстпр у кпјем се пдвија васпитнп-пбразпвни прпцес сигуран 
и прилагпђен пптребама свакпг дјетета; 

 

5. Пбезбјеђује  материјалну ппдрщку за ствараое стимулативне средине за 
ушеое и набавку развпјнп примјерених дидактишких и других пптрпщних 
материјала; 

 

6. Псигурава дјелпваое струшнпг тима и асистената, те друге прпфесипналне и 
материјалне ресурсе, какп би се свакпм дјетету, а ппсебнп дјеци са пптещкпћама, 
псигурап приступ квалитетнпм васпитнп-пбразпвнпм прпцесу и пружила ппдрщка 
дјеци и ппрпдицама; 

 

7. Пп пптреби ангажује струшоаке других прпфила  или струшне службе, у циљу 
ппмагаоа, савјетпваоа или усмјераваоа васпиташа у оихпвпм раду; 

 

8. Ствара услпве да се развију и реализују квалитетни краћи и други прпграми кпји 
ппмажу дјеци кпја не ппхађају цјелпдневни прпграм, да се припреме за щкплу; 

 

9. Сарађује са щкплама, какп би се плакщап прелазак дјеце из вртића у щкплу; 
 

10. Ппдстише планираое и реализацију разлишитих активнпсти и прпграма кпјима 
се ппдржава развпј дјеце, кпја не иду у вртић; Ппдстише ппдрщку ппрпдицама у 
заједници пд рпђеоа дјетета дп ппласка у щкплу (кратки, кпмпензаципни 
прпграми...). 

   

 

                   Име и презиме директпра ____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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3 Прпфесипнални развпј васпитача и унапређеое квалитета 

3.1.   Директпр устанпве прати квалитет рада и псигурава различите прилике за прпфесипнални развпј свег заппсленпг пспбља, 
у складу с резултатима вреднпваоа, ппстављеним стандардима квалитета и праћеоа ефеката за свакп дијете 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Директпр: 
 
 

1. Иницира и ушествује у дпнпщеоу реалнпг и пстваривпг плана развпја људских 
пптенцијала устанпве и пбезбјеђује оегпву реализацију; 
 

2. Даје ппвратну инфпрмацију на нивпу вртића п резултатима сампвреднпваоа и 
вреднпваоа рада васпиташа и заједнп са струшним тимпм и васпиташима, 
планира стратегије  за превладаваое тещкпћа и унапређиваое ппстпјећег 
квалитета; 

 
3. Пбезбјеђује ппмпћ и ппдрщку васпиташима у реализацији плана индивидуалнпг 

и кплективнпг струшнпг усаврщаваоа; 
 

4. Пбезбјеђује ппдрщку и ппмпћ  васпиташима, какп би унаприједили квалитет и 
ефекте свпг рада, дајући свакпм  васпиташу једнаке прилике и мпгућнпсти за 
струшнп усаврщаваое; 

 
5. Пбезбјеђује супервизије пспбља у циљу унапређеоа квалитета васпитнп-

пбразпвнпг прпцеса и примјеоује разлишите мпделе праћеоа и прпцјене рада  
васпиташа и другпг кадра; 

 
6. Праћеое квалитета заснива на ппстављеним стандардима квалитета, 

ппсматрајући цјелпкупан рад  васпиташа и узимајући у пбзир сву распплпживу 
дпкументацију у  прпфесипналнпм ппртфплију; 

   

 

                   Име и презиме директпра ____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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3 Прпфесипнални развпј  васпитача и унапређеое квалитета 

3.1.   Директпр устанпве прати квалитет рада и псигурава различите прилике за прпфесипнални развпј свег заппсленпг пспбља, 
у складу с резултатима вреднпваоа, ппстављеним стандардима квалитета и праћеоем ефеката за свакп дијете 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Директпр: 
 
 

7. Вреднпваое ппјединаца, групе или вртића врщи пбјективнп и дпбрпнамјернп и 
п тпме даје ппвратну инфпрмацију свакпм васпиташу наглащавајући ппстигнуте 
резултате и мптивищући их за даље напредпваое, 
те сугерищући пбласти за унапређеое; 
 

8. Пбезбјеђује да васпиташи буду правпвременп и пбјективнп пцијеоени пд  
стране надлежне институције, какп би мпгли напредпвати у складу са 
стандардима квалитета и ппказаним свепбухватним резултатима;  

 
9. Прати актуалнпсти у пбразпвнпј теприји и пракси и ради на сппственпм 

струшнпм усаврщаваоу, пище и пбјављује радпве и ушествује на струшним 
скуппвима и кпнференцијама, када је тп сврсисхпднп; 

 
10. Сарађује са виспкпщкплским институцијама и другим прпфесипналним 

удружеоима и прганизацијама и укљушује их у прпцес савјетпваоа, струшнпг 
усаврщаваоа кап и реализацију разлишитих истраживаоа, кпја  имају за циљ 
унапређеое квалитета васпитнп-пбразпвнпг рада; 

 
11. Сарађује са щкплама и другим предщкплским институцијама, и ушествује у раду 

разлишитих прпфесипналних удружеоа и мрежа. 

   

 

                   Име и презиме директпра ____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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4 Тимски рад и кпмуникација 

4.1.   Директпр устанпве креира ппзитивну климу, тимски рад и дпбре пднпсе, те кпмуницира с различитим групама и 
индивидуалцима, са уважаваоем, јаснп и са предусретљивпшћу 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Директпр: 
 
1. Креира инклузивну климу и културу, псигуравајући да се свакп дијете и ппрпдица 

псјећају дпбрпдпщли, прихваћени и да је свакпм дјетету псигуранп пствариваое 
права на квалитетнп васпитаое и пбразпваое; 

 
2. Ппхпди се према свакпм дјетету и ппрпдици, кап и заппсленим у институцији, са 

уважаваоем, без пбзира на оихпв спцип-екпнпмски статус, наципналну и вјерску 
припаднпст, ппл, сппспбнпсти и др.; 

 
3. Пружа ппдрщку васпиташима у прпцесу рјещаваоа прпблема, ппказује разумијеваое и 

мпделира кпнструктивнп и ненасилнп рјещаваое прпблема и сукпба; 
 

4. Ппдстише и оегује тимски рад и заједнишкп рјещаваое прпблема у свакпј ситуацији; 
 

5. Активнп слуща, цијени и уважава сугестије и мищљеоа васпиташа, рпдитеља и 
представника заједнице у вези са радпм устанпве, планираоем, реализацијпм и 
евалуацијпм прпграма; 

 
6. У свим фпрмалним и нефпрмалним  ситуацијама, служи кап мпдел ппнащаоа и 

кпмуникације, пбављајући свпје пбавезе са ентузијазмпм и мптивищући пстале у 
испуоеоу заједнишке мисије и визије; 

 
7. Реагује на пптребе и захтјеве других и пдгпвара на оих правпвременп на јасан, 

дјелптвпран и увиђаван нашин у писанпј и усменпј фпрми; 
 

8. Уважава прпфесипнални и људски интегритет и дпстпјанствп сваке пспбе; 
 

9. Преппзнаје и јавнп прпмпвище резултате свих заппслених, те ствара прилике за 

заједнишкп прпслављаое успјеха, ппдстишући сарадоу умјестп такмишеоа. 

   

 

                   Име и презиме директпра ____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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5 Прпмпција устанпве и предшкплства и партнерствп са заједницпм 

5.1.   Директпр устанпве развија план сарадое с представницима заједнице и план дјелпваоа у заједници, прпмпвишући рани 
развпј и учеое кап и саму устанпву 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Директпр: 
 

1. Ангажује се у разлишитим акцијама, у заједници и щире, кпјима се загпвара и 
прпмпвище правп свакпг дјетета на квалитетнп пбразпваое пд рпђеоа; 
 

2. Заузима се за укљушиваое представника заједнице и јавнпсти у пружаоу ппдрщке 
дјеци и вртићу, и ствараоу ппщте ппзитивне климе у цијелпј заједници, када су у 
питаоу пптребе све дјеце предщкплскпг узраста и оихпвих ппрпдица; 
 

3. Ппдстише акције у заједници какп би се пружила ппдрщка предщкплскпј дјеци и 
ппрпдицама и ствприлп пкружеое кпје ппдржава развпј дјеце (паркпви, 
библиптеке, ппзприщта и др.) 

 
4. Прпмпвище рад институције и инфпрмище заједницу п резултатима рада, кап и 

пптребама дјеце и вртића у актуелнпм тренутку и будућнпсти; 
 

5. Ппдстише и прикљушује се разлишитим активнпстима у заједници и друщтву у 
цјелини, кпјим се прпмпвище и пбезбјеђује укљушиваое већег брпја дјеце у 
предщкплске прпграме; 

 
6. Пбезбјеђује да вртић кпристи све јавне, културне и друге ресурсе заједнице, кап 

и да ресурси вртића служе заједници; 
 

7. Сарађује с разлишитим привредним (јавним и приватним) прганизацијама и 
институцијама, какп би псигурап ппдрщку дјеци, ппрпдицама и вртићу у 
цјелини; 

 
8. У сарадои с невладиним прганизацијама и другим институцијама, аплицира за 

разлишите прпјекте и фпндпве, кпјима се унапређује предщкплствп, рад устанпве и 
ппбпљщава приступ квалитетнпм васпитаоу и пбразпваоу за свакп дијете. 

   

 

                   Име и презиме директпра ____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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6 Партнерствп с ппрпдицама 

6.1.   Директпр устанпве пмпгућава и ппдржава укључиваое рпдитеља и ппрпдица кап партнера у прпцесу васпитаоа и 
пбразпваоа дјеце, кап и у све друге аспектеа рада устанпве 

Дпсљеднп 

Д 
Ппнекад 

П 
Ријеткп 

Р 

Индикатпри квалитета: Д П Р Примјер за сваки индикатпр: 

Директпр: 
 
1. Разумије знашај, ппдржава и ппщтује улпгу и пдгпвпрнпст рпдитеља и ппрпдице 

за развпј дјеце и псигурава да институција развија партнерствп са свим 
ппрпдицама; 
 

2. Укљушује ппрпдице и представнике  заједнице да на сврсисхпдан нашин 
ушествују у прпцесу дпнпщеоа пдлука и раду вртића; 

 
3. Инфпрмище рпдитеље п свим дпгађајима пд знашаја за рад  вртића, дјецу, 

ппрпдице и уважава оихпвп мищљеое, идеје и сугестије; 

 
4. Брине се да васпиташи и пспбље укљушују рпдитеље и ппрпдице у разлишите 

сегменте рада вртића; 

 
5. Ствара климу и атмпсферу у вртићу, у кпјпј се сви рпдитељи уважавају и 

дпбрпдпщли су; 

 
6. Редпвнп кпмуницира с рпдитељима и мпделира ефикасну и квалитетну 

кпмуникацију. 

   

 

                   Име и презиме директпра ____________________________                              Опсерватпр_______________________________                              Датум ____________________ 
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Анекс 1. 

 

Сарадници на прпјекту 

 „Стандарди квалитета предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа“ 

 

1. Исмета Брајлпвић, струшни савјетник, Прпсвјетнп-педагпщки завпд Кантпна Сарајевп, 
Сарајевп 

2. Индира Мещкпвић, струшни савјетник, Прпсвјетнп-педагпщки завпд Кантпна Сарајевп, 
Сарајевп 

3. Садмира Мурга, педагпг, ЈУ „Дјеца Сарајева“, Сарајевп 
4. Јасминка Плехп-Субащић, психплпг, ЈУ „Дјеца Сарајева“, Сарајевп 
5. Васва Јајетпвић, в.д. директпр предщкплске устанпве ЈУ „Дјеца Сарајева“, Сарајевп 
6. Абида Капетанпвић, кппрдинатпр васпитнп-пбразпвнпг рада, ЈУ „Дјеца Сарајева“, 

Сарајевп 
7. Љубица Андрић, васпиташ, ЈУ „Дјеца Сарајева“, Сарајевп 
8. Дпц. др Тамара Прибищев-Белеслин, Филпзпфски факултет, Баоа Лука 
9. Кристина Дпминкпвић, директпр предщкплске устанпве „Пшелица“, Пращје 
10. Мирела Вукпја, струшни савјетник, Министарствп прпсвјете, знанпсти, културе и щппрта 

Жупаније Западнпхерцегпвашке 
11. Елма Мущић, васпиташ, ЈУ Дјешији вртићи „Цицибан“ 
12. Данијела Кегељ, директпр, Устанпва „Дјешји вртићи“ Мпстар 
13. Селма Типура, директпр, ЈУ Дјешији вртићи „Цицибан“ 
14. Алма Пплић, рукпвпдилац васпитнп-пбразпвнпг прпцеса, ЈУ „Наще дијете“, Тузла  
15. Шериф Мухаремпвић, директпр, ЈУ „Наще дијете“, Тузла 
16. Рамиз Нуркић, струшни савјетник, Прпсвјетнп-педагпщки завпд Тузланскпг кантпна, Тузла  
17. Адвија Хусеинспахић, струшни савјетник, Прпсвјетнп-педагпщки завпд Зенишкп-дпбпјскпг 

кантпна, Зеница 
18. Едина Хпчић, директпр, ЈУ за предщкплски пдгпј и пбразпваое, Зеница 
19. Суада Млашп, директпр, ЈУ за предщкплски пдгпј и пбразпваое, Виспкп 
20. Алија Лапп, директпр, СПС Дјешији вртић, Гпражде 
21. Љиљана Дилбер, директпр, ЈУ Дјешји вртић, Тпмислав Град 
22. Дражена Вргпш, директпр, ЈУ Дјешји вртић „Пшелице“, Ливнп 
23. Стака Никплић, инспектпр, прпсвјетни  савјетник за предщкплскп васпитаое и 

пбразпванје, Републишки педагпщки завпд Републике Српске, Баоа Лука 
24. Миљка Марић, директпр, ЈУ за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, Лактащи 
25. Бранка Миљущ, директпр, ЈУ Дјешији вртић, Гацкп 
26. Слађана Мищић, васпиташ, Центар за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, Баоа Лука 
27. Марина Миркпо, педагпг, Центар за предщкплскп васпитаое и пбразпваое, Баоа Лука 
28. Баиса Кујунчић, васпиташ, ЈУ „Крајищка радпст“, Сански Мпст 
29. Азра Бащшелија, директпр, Предщкплска устанпва у саставу СПС Друщтвенпг центра 

Херман Гмајнер, Сарајевп 
30. Јасмина Смајић, струшни савјетник, ЈУ Педагпщки завпд Унскп-санскпг кантпна, Бихаћ 
31. Нафија Кпришић, директпр, ЈУ Дјешији вртићи, Бихаћ 
32. Ермина Чишић, васпиташ, Предщкплска устанпва у саставу СПС Друщтвенпг центра 

Херман Гмајнер, Сарајевп  
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33. Јасмина Диздаревић, васпиташ, приватна предщкплска устанпва „Blooming Child“, 
Сарајевп 

34. Милан Љубпјевић, струшни савјетник, Пдјел за пбразпваое Бршкп дистрикта БиХ 
35. Јасна Јпвишић, директпр, Пбданищте и забавищте „Наща дјеца“, Бршкп 
36. Хусеин Куртић, шлан Пдбпра Агенције за предщкплскп, пснпвнп и средое пбразпваое 
37. Хасан Хасагић, директпр предщкплске устанпве „Младпст“ Какао,  и предсједник 

Удружеоа предщкплских радника ФБиХ 
38. Ивана Блажевић, васпиташ, предщкплска устанпва Дјешји вртић „Свети Јпсип“ 
39. Ивица Аугустинпвић, вищи струшни сарадник, Министарствп прпсвјете, знанпсти, културе 

и щппрта Жупаније Средищоа Бпсна 
40. Есминка Бурек, вищи струшни сарадник, Министарствп пбразпваоа, науке, културе и 

сппрта Средопбпсанскпг кантпна 
41. Мирна Лекп, васпиташ, Дјешји вртић „Псмијех“, Ширпки Бријег 


