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Школска 2022/2023. година 
ДРЖАВНА, АКРЕДИТОВАНА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ СА ТРАДИЦИЈОМ ОД ПРЕКО 60 

ГОДИНА 
УПИСУЈЕ  СТУДЕНТЕ – БУДУЋЕ ВАСПИТАЧЕ НА АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ 

ПРОГРАМ 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
 

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. 
Структуру студијског програма чине педагошка, психолошка, уметничка и методичка 
група предмета, као и професионална методичка пракса. 
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  

Основне струковне студије се уписују након завршене средње школе 
(четворогодишње). Кандидати подлежу провери физичких, музичких и говорних 
способности, а на класификационом испиту полажу Тест опште културе и 
информисаности. 
 

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА  -  ДИПЛОМА  

Након што испуни све обавезе предвиђене студијским програмом и одбрани 
дипломски рад који представља теоријски, истраживачки или комбинован теоријско-
истраживачки рад, студент стиче звање Струковни васпитач са додатком дипломе: 
деце предшколског узраста. 
 

ЦИЉ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Основни циљ студијског програма  Струковни васпитач деце предшколског узраста је 
обезбеђивање адекватне теоријске подлоге за стицање разноврсних практичних 
знања, способности и вештина које су релевантне за профил васпитача за рад са 
децом предшколског узраста. Студијски програм је упоредив са програмима студија 
на угледним европским високошколским установама и факултетима. 



 

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА 

Школа има могућност уписа студената из буџета као и 
самофинансирајућих (висина школарине за самофинансирајуће 
студенте износи 48.000,00 динара, са могућношћу плаћања у 10 
месечних рата). 

 

БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ ИМАЈУ ПРАВО И МОГУЋНОСТ ДА КОРИСТЕ 
НОВОИЗГРАЂЕН И САВРЕМЕН ДОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ“ У КИКИНДИ 

КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У БЛИЗИНИ ЦЕНТРА ГРАДА www.dukikinda.edu.rs 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА  0230/436-212 

 

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  ЗА УПИС НА ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ,  

www.vaspitacka.edu.rs 
ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОЗВАТИ: Тел/факс: 0230/422-423  

или на  e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs 
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