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Школска 2021/2022. година 
 

ДРЖАВНА, АКРЕДИТОВАНА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ СА ТРАДИЦИЈОМ ОД ПРЕКО 60 ГОДИНА  

ПОЗИВА ВАСПИТАЧЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ВИШУ ШКОЛУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ДА 
УПИШУ 3. ГОДИНУ НА ПРОГРАМ  

 

ДОШКОЛОВАЊЕ 
 

СТРУКТУРА И СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА  

Основна сврха студијског програма Струковни васпитач деце предшколског узраста је 
обезбеђивање професионалног усмерења студената за рад са децом предшколског узраста 
на бази теоријског образовања и стицања знања везаног за типичне развојне 
карактеристике и потенцијале предшколског детета, његово здравље, породичну 
проблематику као и кроз обуку за практичну примену систематизованих знања.  
Сврха студијског програма сагледана је кроз два аспекта: релевантности за тржиште 
рада и релевантности за даље школовање (могућност даљег школовања на нашој 
школи, на другом нивоу студија: мастер струковне студије). 

УСЛОВИ ЗА УПИС: завршена виша школа за образовање васпитача 
 
 

ДИПЛОМА: Струковни васпитач са додатком дипломе: деце предшколског узраста 
 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Студијски програм чине обавезни предмети: Општа психологија, Дечја антропологија и 
Специјална педагогија, и изборни предмети за које се студенти сами опредељују (Од 
играчке до рачунара, Менаџмент у образовању и култури, Нега и васпитање деце раних 
узраста и Ментална хигијена).   

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

Настава је консултативна и реализује се искључиво суботама (последње две суботе у 
месецу) као и путем мејл-а са предметним наставницима и траје 7 месеци (од октобра до 
маја месеца). Сви предмети су једносеместрални. 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА 

За упис на трећу годину  студија-дошколовање могу се пријавити сви кандидати који  
имају завршену Вишу школу за образовање васпитача (смер васпитач у предшколским 
установама). Студенти сами сносе трошкове студирања, а школарина је 48.000,00 динара. 
Школарина се може плаћати у 10 (десет) једнаких месечних рата. Пријављивање и 

упис кандидата је до 1. октобра 2021. године. 
 

КОНКУРС, УСЛОВИ ЗА УПИС НА ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ, 

ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ 
www.vaspitacka.edu.rs 

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОЗВАТИ: Тел/факс: 0230/422-423 

http://www.vaspitacka.edu.rs/

