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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ 
Павла Симића 9 
НОВИ САД 
 
ПРИМА: 
КОЛЕГИЈУМ ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ 
МИРЈАНА ЂУРЂЕВ, ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА 
ДРАГАНА ТИЦА, РУКОВОДИЛАЦ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 
 
Поштовани, 
 
обраћам вам се у име Удружења васпитача Новог Сада,  желећи да вас 
информишемо о активностима којима  се ово Удружење бавило од почетка текуће 
школске године 2013/2014.   
 
1. Организовали смо два семинара за наше чланове васпитаче. Први семинар: 
"Како успешно припремити и водити родитељски састанак", у трајању од 6 сати 
организован је за 4 групе од по 30 васпитача, што значи да га је похађало укупно 
120 васпитача.  Други семинар: "Ка објективности посматрања", у трајању од 20 
сати организован је за две групе од по 25 људи, што значи да га је похађало 50 
васпитача. Удружење васпитача Новог Сада на овај начин омогућило је стручно 
усавршавање за 140 васпитача, радника ПУ"Радосно детињство" у року од непуна 
три месеца. 
 
2. Улатом пријава омогућили смо свим заинтересованим члановима да им се 
радови нађу у избору комисије Савеза удружења васпитача Србије за стручне 
сусрете васпитача који се одржавају у Врњачкој Бањи од 28.11. до 01.12.2013. 
године. За васпитаче чији су радови прошли ову комисију, а који ће на стручним 
сусретима представљати ПУ "Радосно детињство", Удружење плаћа комплетне 
трошкове смештаја и боравка у Врњачкој Бањи. Са жаљењем констатујемо да су у 
питању само два рада. 
 
3. Склопили смо споразум о сарадњи са Удружењем учитеља Новог Сада. Први 
резултат те сарадње јесте организација стручног скупа под називом" Предшколци-
прваци", који је одржан 19.11.2013. године у Дому учитеља. Циљ овог скупа била је 
размена искустава васпитача и учитеља како би се повећала успешност 
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остваривања припремног предшколског програма у вртићима,  резултати истог 
допринели што лакшем и успешнијем поласку деце у први разред и како би се 
остварио континуитет са основношколским образовањем. Заједнички закључци 
васпитача и учитеља донети на овом скупу, биће објављени у Просветном 
прегледу,  а учесници  скупа добили су потврду о 3 сата стручног усавршавања, која 
им се рачунају у обавезна 44 сата стручног усавршавања унутар Установе. У плану 
је организовање сличних скупова са различитим темама: инклузија, рад са 
даровитом децом, итд. као и укључивање Друштва родитеља у исте. 
 
Удружење већ има заказане семинаре за наредни период. У децембру ће још 
једна група од 30 васпитача похађати семинар „Као припремити и водити успешан 
родитељски састанак“, а 25. јануара је заказан семинар „Оснаживање васпитача за 
подршку породици у превенцији ризичног понашања код деце“ у реализацији 
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, који ће 
похађати 30 васпитача и за учешће добити 8 бодова. 
 
Верујући да ће током радне године резултати нашег рада бити на још већем нивоу 
од досадашњих, а све у циљу развоја  и побољшања квалитета васпитно-
образовног рада, 
 
С поштовањем, 
Карделис Љиљана председница Удружења 
 
 
 
У Новом Саду, дана 25.11.2013. 
 


