
ЗАДАТАК ЗА СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ 1 и 3 

Мастер студије 1. и 2. година школске 2020/21 године 

 

Имајући у виду тешке околности рада предшколских установа у контексту епидемиолошке 

ситуације, у вези са Ковид-19, у овом семестру ћете имати специфичан задатак за 

студентску праксу 1 и 3. Пре свега, потребно је да набавите један ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

УСТАНОВЕ У ОГРАНИЧЕНОМ КАПАЦИТЕТУ, који су све предшколске установе биле 

у обавези да израде на основу Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

од 17.08.2020. године „Припрема за почетак Радне 2020/21 године“. Студенти који раде у 

вртићу могу да користе планове својих установа, а они који не раде, нека затраже од 

колегиница запослених у предшколским установама.  

Анализирајте Вама доступан План рада установе у ограниченом капацитету по следећим 

аспектима: 

 План заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених 

 Васпитно образовни рад, у оквиру кога се осврните на:  

- Физичко окружење 

- Предлог материјала, средства и играчака који се могу наћи у различитим 

просторним целинама и просторима вртића 

- Адаптација 

- Праћење, документовање и вредновање 

- Партнерство са породицом и пружање подршке породицама 

- Посебно се осврните на остваривање програма в-о рада у циљу подршке 

добробити и целовитом развоју деце која су код куће (не похађају вртић) 

- Осврните се и на План Подршке деци са сметњама и тешкоћама у развоју 

 Професионални развој запослених, повезивање, умрежавање и учење 

 

Анализа треба да садржи кратак опис садржаја наведених делова плана, као и Ваш 

лични коментар у вези са питањима: 

- да ли су предвиђене активности / мере у складу са општим принципима развоја и учења 

предшколске деце,  

- да ли доприносе добробити детета, у смислу како је добробит дефинисана у Основама 

прогарма предшколског васпитања и образовања Године узлета, 

- да ли су реално оствариве, у светлу прописаних мера заштите од ширења болести 

Ковид-19, 

- да ли бисте могли да их обогатите, поштујући законе, прописе и акта о заштити 

здравља који су на снази.  

 



Дневнике стручне праксе структурирајте у три целине:  

- План заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених;  

- Васпитно образовни рад;  

- Професионални развој запослених, повезивање, умрежавање и учење.  

У оквиру сваке целине дајте кратак опис садржаја документа и лични коментар. Рад 

обавезно потпишите (име, презиме, број индекса). Радове написане у ворд документу 

пошаљите на мејл адресу vesnacolic021@gmail.com.   

Рок за слање је до 25.12.2020. за јануарско фебруарски рок.  

Након тога Дневници праксе ће моћи да се предају за априлски и сваки наредни испитни 

рок и то, 15 дана пре почетка испитног рока у коме студент жели да полаже праксу. 
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