
Врсте и начини остваривања посебних, специјализованих програма и других 
облика рада и услуга које остварује Установа 
 
 

У складу са Правилником о стандардима услова за остваривање посебних 
програма у области предшколског васпитања и образовања (Сл. Гласник 61, од 
22.06.2012. године и  Правилником о врстама, начину остваривања и 
финансирања  посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга 
које остварује предшколска установа  Сл. Гласник 26/13, од 20.02.2013. године), 
установа „Ната Вељковић“ настоји да унапреди понуду програма који доприносе:  
- успешнијем укључивању деце предшколског узраста у даље васпитање и 
образовање кроз интеракцију са децом различитог узраста и различитим одраслим 
особама, 
- задовољавању сазнајних, социјалних и емоционалних потреба деце (и њихових 
породица) кроз различите облике педагошког рада у складу са дечјим развојним 
карактеристикама и 
- неговању игре као аутентичног начина изражавања и учења деце предшколског 
узраста. 
 

8.6.1. Специјализовани програми 

 
      Специјализовани прорами који се реализују у 54 групе у којима се реализује 
васпитно-образовни рад у полудневном трајању, а након реализације редовних 
програма су: 
Весело поподне, реализација специјализованог програма у предшколској установи. 

Циљна група програма су деца узраста од 4 године  до поласка у школу.  У складу 

са потребама породице, у програм је могуће укључити и децу која не  похађају 

васпитне групе целодневног, односно полудневног програма Установе. За 

организацију и реализацију програма Установа располаже потребним ресурсима. 

октобар 2017-јун 2018, понедељком. Програм ће бити реализован до 31.јануара 

2018., уколико буде добијена сагласност за увођење програма Корак по корак у 

знање о саобраћају. 

Ликовна радионица, реализација специјализованог програма у предшколској 

установи. Циљна група програма су деца узраста од 4 године  до поласка у школу.  

У складу са потребама породице, у програм је могуће укључити и децу која не  

похађају васпитне групе целодневног, односно полудневног програма Установе. За 

организацију и реализацију програма Установа располаже потребним ресурсима. 

Време реализације програма: октобар 2017-јун 2018.,уторком. 

Читаоница/причаоница, реализација специјализованог програма у предшколској 

установи. Циљна група програма су деца узраста од 4 године  до поласка у школу.  

У складу са потребама породице, у програм је могуће укључити и децу која не  

похађају васпитне групе целодневног, односно полудневног програма Установе. За 

организацију и реализацију програма Установа располаже потребним ресурсима. За 



организацију и реализацију програма Установа располаже потребним ресурсима. 

октобар 2017-јун 2018.,средом. 

Клуб малих еколога, реализација специјализованог програма у предшколској 
установи. Циљна група програма су деца узраста од 4 године  до поласка у школу.  
У складу са потребама породице, у програм је могуће укључити и децу која не  
похађају васпитне групе целодневног, односно полудневног програма Установе. За 
организацију и реализацију програма Установа располаже потребним ресурсима. 
Време реализације програма: октобар 2017-јун 2018., четвртком. 
Наше занимације из народне традиције, реализација специјализованог програма 

у предшколској установи. Циљна група програма су деца узраста од 4 године  до 

поласка у школу.  У складу са потребама породице, у програм је могуће укључити 

и децу која не  похађају васпитне групе целодневног, односно полудневног 

програма Установе. За организацију и реализацију програма Установа располаже 

потребним ресурсима. октобар 2017-јун 2018, петком. 

Рачунар у свету предшколца. Циљна група програма су деца узраста од 4 до 6,5 
година.   У складу са потребама породице, у програм је могуће укључити и децу 
која не похађају васпитне групе целодневног, односно полудневног програма 
Установе. За реализацију програма ПУ располаже потребним средствима. Време 
реализације програма: новембар 2017.- април 2018., уторак и четвртак од 11-11:30 
часова. Организација реализације програма ће се усклађивати са промењеним 
условима рада, уколико до њих током 2017/2018.дође. 
 
 


