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1. РЕАЛИЗАЦИЈА ОПШТЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ТОКОМ
2021/22. ГОДИНЕ

Годишњи План рада Школе засниваo се на реализацији  акредитованих студијских програма на:

ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА – на смеровима:
 Струковни васпитач деце предшколског узраста
 Струковни васпитач за традиционалне игре

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: прва и друга година

ДОШКОЛОВАЊУ – на смеру
 Струковни васпитач деце предшколског узраста

Поред реализације активне наставе на поменутим програмима у школи су се реализовале и  ваннаставне
активности у складу са епидемиолошком ситуацијом.
Током године у оквиру наставних и ненаставних активности реализовано је следеће:

 побољашавање просторних и материјалних услове за рад – утрошак средстава за текуће
одржавање добијених од стране Покрајинског секретаријата за високообразовање и
научноистраживачку делатност – конкурисање по пројектима за одржавање, адаптацију простора
школе (реконструкција 4 учионице – промена прозора и кречење), набавку опреме (фотокопир
апарат за скриптарницу, лаптоп за наставу), дидактичког материјала, књига за библиотеку и
опреме за просторије школе.

 успостављање сарадња са струковним школама за образовање васпитача у земљи и иностранству;
 укључивање у нове или већ постојеће истраживачке пројекте;
 издавање и промовисање нових бројева Зборника радова;
 издавање и промовисање нових бројева Студенстког часописа;
 унапређивање, већ постојеће дугогодишње сарадње са Предшколском установом Драгољуб

Удицки, као и са другим предшколским установама;
 подстицање стручног усавршавање наставног кадра;
 омогућавање одлазака на стручна усавршавања ненаставног особља;
 организација стручних и научних скупови, изложбе, приредбе поводом значајних датума,

путовања и посете другим високошколским институцијама, књижевне вечери и друге активности
којима би унапредили представили и промовисали рад школе у складу са епидемиолошком
ситуацијом.

 сарадња са инстутуцијама на нивоу локалне заједнице;
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2. РАДНИЦИ ШКОЛЕ

2.1. НАСТАВНИЦИ

 
РБ.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА

 
Област  - ужа област

% сталног радног
односа

1.       Слободан Балаћ,спец.,
предавач

Музичка уметност – методика
наставе музичког васпитања

100%
26.10.2019.-26.10.2024.

2.       др Миланка Маљковић,
проф.

Педагошке и адрагошке науке –
методика наставе

100%
од 03.09.2007.на
неодређено

3.       др Јелена Мићевић
Карановић, проф.

Психолошке науке –
психологија

100%
од 09.10.2007.
на неодређено

4.       др Ангела Месарош
Живков, проф.

Педагошке и андрагошке науке
– методика наставе физичког и
здравственог васпитања

100%
од 07. 03. 2019.
на неодређено

5.       др Зоран Мијић, проф. Физичко васпитање и спорт –
методика наставе

100% од 22.09.2008.
на неодређено

6.       др Љиљана Крнета, проф. Рачунарске науке –
информатика и рачунарство

100% од 05.04.2012
на неодређено

7.       др Загорка Марков, проф. Специјална едукација и
рехабилитација – дефектолошке
науке

100%
од 08.09.2009.
на неодређено

8.       др Драгана Малешевић,
проф.

Педагошке и андрагошке науке
– методика наставе

100%
11. 07. 2017.

9.       др Николета Кукучка
Стојановић, проф.

Инжењерство заштите животне
средине  - методика упознавања
околине

20% од 23.11.2013.
на неодређено

10.   др Милорад Степанов,
проф.

Ликовна уметност – методика
наставе

100% од 02.10.2013.
на неодређено

11.   др Тамара Грујић, проф. Филолошке науке – српски
језик и књижевност

100% од 22.06.2010.
на неодређено

12.   др Данијела Радловић
Чубрило, проф.

Педагошке и андрагошке  науке
– методика наставе упознавања
околине

100% од 16.11.2015.
на неодређено

13.   др Милан Мађарев, проф. Драмске уметности 100% од 22.09.2008.
на неодређено

14.   др Јасмина Арсенијевић,
проф.

Менаџмент и бизнис на неодређено
од 01.10.2021.на 100%.

15.   др Србислава Павлов,
проф.

Педагошке науке – педагогија на неодређено
од 01.12.2021.на 100%.
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16.   др Кристина Плањанин
Симић, проф.

Науке о музичкој уметности –
етномузикологија

100%
од 01.10.2018.
на неодређено

17.   Др Мирсада Џаферовић,
проф.

Педагошке и андрагошке науке
– педагогија

100%
од 28.09.2017.
на неодређено

18.   Тања Бркљач, мастер Филолошке науке – енглески
језик

100%
до 31.07.2020. -
31.07.2035.

19.   Др Роса Шапић, проф. Медицинске науке 100%
од 04. 04. 2016.
на неодређено

20. Др Александар
Јоксимовић, предавач

Ликовна уметност – методика
наставе

100%
од 28.09.2017.
50% од 01.10.2018.
до 28.09.2022.
прекид радног односа
на захтев запосленог
26.08.2022.

21. Др Наташа Адамовић
Милошевић, предавач

Гео науке – методика наставе
упознавања околине

100%
од 21.11.2017.
до 21.11.2022.

22. Др Ивана Петковић,
предавач

Социолошке науке –
социологија, етнологија и
антрологија

15.06.2020.-15.06.2025.

2.2. САРАДНИЦИ ШКОЛЕ

 
Рб.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
САРАДНИКА

 
ОБЛАСТ

Укупан %   задужења

1. Гордана Рогановић,
мастер – у звању
асистента од 01.04.2019.

Музичка
уметност –
етномузикологија

100%
од 01.04.2019. на три
године (истек уговора
01.04.2022.)

2. Ана Вукобрат,мастер
асистент

Педагошке и андрагошке
науке-Педагогија

100%
од 28.11.2016. – 28.11.2019.
са продужетком уговора
на три године до
28.11.2022.
продужетак уговора због
породиљског боловања  до
27.11.2023.

2.3. АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИЦИ  ШКОЛЕ

 
Рб.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
САРАДНИКА

 
ОБЛАСТ

Укупан %
задужења
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1. Др Јасмина Кнежевић Психолошке науке 30% од 01.10.2021. до
12.02.2022. закључно са
јануарским роком
Ангажовањеза априлски
испитни рок 09.04.2022.
30% од 01.09.2022. до
30.09.2022.

2. Др Мирјана Матовић Музика уметност 30% од 05.04.2022.  –
31.05.2022.

3. Др Светлана Радовић Социолошке науке 30%   од 14.04.-23.05.2022.

2.4. НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

РБ. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОСАО КОЈИ ОБАВЉА Називи радних места по
новој систематизацији

Јелена Грбић
Латиновић
од 01.02.2018. на
неодређено

Секретар школе

Секретар школе

Синиша Одаџин Шеф  Одсека за студентска
питања и  ваннаставу

Самостални стручни сарадник
за студије и студијска питања-
Шеф одсека

Владимир Варађанин Референт за стдентска питања
и информационе системе

Руководилац послова
информационих система и
технологија

Срђан Карановић Референт за студентска
питања

Самостални стручни сарадник
за студије и студијска питања

Снежана Букуров Шеф рачуноводства Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

Иванка Велимиров Скриптар школе, Библиотекар
(50%+50%)

Библиотекар, књижничар
(50%+50%)

Мирјана Сивчев Економ - архивар Самостални стручни сарадник
за рад за остале делатности

Ержебет  Караџин Курир-радник на одржавању
хигијене

Радник на одржавању
хигијене-спремачица

Грбић Милена Курир-радник на одржавању
хигијене

Радник на одржавању
хигијене-спремачица

Јелена Агбаба
Од 01.11.2018. на
одређено

Самостални референт за
финансијске и
административно техничке
послове

Дипломирани економиста за
финансијско-
рачуноводствене послове

Тања Ковач
од 16.04.-20.12.2021. и
од 11.01.28.02.2022.

Курир-радник на одржавању
хигијене

Радник на одржавању
хигијене-спремачица

Љубица Шашић Курир-радник на одржавању
хигијене

Радник на одржавању
хигијене-спремачица
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од 06.07.-31.08.2022. на
50%
од 01.09. -30.09.2022.
на 100%

3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Р.
Б.

шифр
а ПРЕДМЕТ/СЕМЕСТАР I II III IV V VI ЕСП

Б
Предметни
наставник

АКАДЕМСКО – ОПШТЕОБРАЗОВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   16,03%

1. П1СЈ Српски језик са
културом  говора

3+2
/6 6

др Тамара
Грујић

2. П1ОП
С

Општа психологија 3+1
/5 5

др Јелена
Мићевић
Карановић

3. П2ЕЈ Енглески језик 2+2
/4 4

Тања Бркљач,
мастер

4. П3С Социологија
2+1
/4 4

Др Ивана
Петковић

СТРУЧНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   39,74%

5. П1ОП Општа педагогија 2+1
/4 4

др Мирсада
Џаферовић
Aна Вукобрат,
мастер

6. П1ТР
З

Телесни развој и
здравствено
васпитање

2+1
/4 4

др Роса Шапић

7. П2ПП Предшколска
педагогија

3+1
/5 5

др Мирсада
Џаферовић

8. П2РП
С Развојна психологија 2+1

/4 4
др Јелена
Мићевић
Карановић

9. П2КД Књижевност за децу
2+2
/4 4

др Тамара
Грујић

10
. П2МО

Менаџмент у
предшколском
васпитању и
образовању

1+1
/2 2

др Јасмина
Арсенијевић

11
. П3ОР Oд играчке до

рачунара
2+2
/4 4

др Љиљана
Крнета

12
. П4СП Специјална педагогија 3+2/

4 4
др Загорка
Марков
др  Србислава
Павлов

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА  44,23%
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13
.

П3ОМ
П

Основе музичке
писмености

3+1
/5 5

др Кристина
Плањанин
Симић
Гордана
Рогановић,
мастер

14
.

П3МВ
О

Методика васпитно –
образовног рада

2+2
/5 5

др Миланка
Маљковић
др Србислава
Павлов

15
.

П4МР
Г

Методика развоја
говора

3+1/
5

5 др Миланка
Маљковић

16
.

П4МУ
О

Методика упознавања
околине

3+1/
5

5 др Наташа
Милошевић
Адамовић

17
.

П4МЛ
В

Методика ликовног
васпитања

3+1/
5

5 Др Милорад
Степанов

18
.

П5МФ
В

Методика физичког и
здравственог
васпитања

3+1/
5 5

др Ангела
Месарош
Живков
др Зоран Мијић

19
.

П5ММ
В

Методика музичког
васпитања

3+1/
5

5 Слободан Балаћ,
спец.

20
.

П5МА
Г

Методичке
активности из развоја
говора

1+2/
2 2

др Миланка
Маљковић

21
.

П5МА
О

Методичке
активности из
упознавања околине

1+2/
2 2

др Данијела
Радловић
Чубрило

22
.

П5МР
М

Методика развоја
почетних
математичких појмова

3+1/
5 5

др Драгана
Малешевић

23
.

П5МА
Л

Методичке
активности из
ликовног васпитања

1+2/
2 2

Др Милорад
Степанов

24
. П6МА

М

Методичке
активности из
развијања почетних
математичких појмова

1+2/
2 2

др Драгана
Малешевић

25
.

П6МА
Ф

Методичке
активности из
физичког и
здравственог
васпитања

1+2/
2 2

др Ангела
Месарош
Живков

26
.

П6МА
МУ

Методичке
активности из
музичког васпитања

1+2/
2 2

Слободан Балаћ,
спец.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   26,67%

27
.
28
.

ИП1Х
О Музички практикум 0+2

/3

6

Слободан Балаћ,
спец.

ИП1С
У Сценска уметност 0+2

/3
др Милан
Мађарев

ИП1Ф
В Физичко васпитање 0+2

/3
др Зоран Мијић

29
.

ИП2Л
К

Управљање односима
и партнерство у
вртићу

0+2
/3 6

Др Мирсада
Џаферовић
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30
.

ИП2И
В

Интернет за васпитаче 0+2
/3

др Љиљана
Крнета

ИП2Р
И Радионица за игру 0+2

/3
др Александар
Јоксимовић

31
.3
2.

ИП3П
ДИ

Психологија дечје
игре

0+2
/3

6

др Јасмина
Кнежевић

ИП3С
Е

Стручни енглески
језик

0+2
/3

Тања Бркљач,
мастер

ИП3М
Р Музичка радионица 0+2

/3
Слободан Балаћ,
спец.

33
.
34
.

ИП4Р
ВО

Рачунарство у
васпитно  образовном
раду

0+2/
3

6

др Љиљана
Крнета

ИП4М
Х Ментална хигијена 0+2/

3
др Роса Шапић

ИП4К
Д Креативна драма 0+2/

3
др Милан
Мађарев

35
.
36
.

ИП5Н Нега и васпитање деце
предшколског узраста

1+1/
3

6

др Роса Шапић

ИП5О
И

Основе инклузивног
васпитања  и
образовања

1+1/
3

др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат

ИП5Д
А Дечја антропологија 1+1/

3

др Наташа
Адамовић
Милошевић

37
.
38
.

ИП6К
С

Комуникативне
способности
савременог васпитача

1+2/
3

6

др Тамара
Грујић

ИП6И
П

Истраживања у
предшколском
васпитању и
образовању

1+2/
3

др Србислава
Павлов

ИП6К
Р

Професионалне
вештине

1+2/
3

Др Драгана
Малешевић

ПЕДАГОШКО – МЕТОДИЧКА ПРАКСА И ЗАВРШНИ РАД  23,33%
39
. П1Х/

П2Х Хоспитовање С 5д.
/5

5д.
/5 10

др Србислава
Павлов
Aна Вукобрат,
мастер

40
. ПМП3

- 6 Методичка пракса  С 10д
. /6

10д.
/5

10д.
/3

15д.
/6 20

др Србислава
Павлов
Aна Вукобрат,
мастер

41
. ЗР Завршни рад 12 12

Ментор

УКУПНО ЧАСОВА –
теорија/вежбе

10+
9
285

10+
11
315

9+1
0
285

12+9
315

14+1
1
375

5+10
225

600
+60
0+6
00=
180
0

ЕСПБ ПО СЕМЕСТРИМА 30 30 30 30 30 30 180

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ
ИГРЕ
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Р.
Б

шиф
ра ПРЕДМЕТ/СЕМЕСТАР I II III IV V VI ЕСПБ

Предметни
наставник

АКАДЕМСКО – ОПШТЕОБРАЗОВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   15,92%

1. Т1СЈ Српски језик са
културом  говора

3+2
/6 6

др Тамара Грујић

2. Т1ОП
С

Општа психологија 3+1
/5 5

др Јелена Мићевић
Карановић

3. Т2ЕЈ Енглески језик 2+2
/4 4

Тања Бркљач,
мастер

4. Т3С Социологија
2+1
/4 4

Др Ивана Петковић

СТРУЧНА ГРУПА ПРЕДМЕТА  40,13%

5. Т1ОП Општа педагогија 2+1
/4 4

др Мирсада
Џаферовић
Aна Вукобрат,
мастер

6. Т1ТР
З

Телесни развој и
здравствено васпитање

2+1
/4 4

др Роса Шапић

7. Т2ПП Предшколска педагогија 3+1
/5 5

др Мирсада
Џаферовић

8. Т2РП
С Развојна психологија 2+1

/4 4
др Јелена Мићевић
Карановић

9. Т2НК Књижевност за децу
2+2
/4 4

др Тамара Грујић

10
.

Т2М
О

Менаџмент у предш.
васпитању и образовању

1+1
/2 2

др Јасмина
Арсенијевић

11
.

Т3ПП
С Педагошка психологија 2+1

/5 5
др Јасмина
Кнежевић

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   43,95%

12
.

Т3М
ВО

Методика васпитно –
образовног рада

2+2
/5 5

др Миланка
Маљковић
др Србислава
Павлов

13
.

Т3О
МП

Основе музичке
писмености

3+1
/5 5

др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

14
. Т3УЛ Увод у појам игре са

лабанотацијом
3+2/

6 6
др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

15
. Т4Е Етнологија 4+1/

5 5
др Ивана Петковић

16
. Т4ДС Дечје народно

стваралаштво
2+2/

4 4
Др Наташа
Милошевић
Адамовић

17
. Т4РТ

Радионица за
традиционалну и
народну уметност

2+2/
4 4

Др Милан Мађарев
др Александар
Јоксимовић

18
.

Т5А
Ф Антропологија фолклора 3+

1/4 4
Др Ивана Петковић

19
.

Т5Н
И Народни инструмент 2+

2/4 4
Слободан Балаћ,
спец.

20
.

Т5Т
М Традиционална музика 4+

0/5 5
др Кристина
Плањанин Симић
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21
. Т5ТИ Традиционална игра 2+

3/5 5

др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

22 Т6М
ТИ

Методика
традиционалне игре

3+2
/4 4

др Кристина
Плањанин Симић
 Гордана
Рогановић, мастер

23
. Т6ТП Традиционално певање 3+2

/3 3
др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

24
.

Т6И
И Историја игре 3+0

/2 2
др Милан Мађарев

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   25,56%

25
.2
6.

ИТ1Х
О Музички практикум 0+2

/3

6

Слободан Балаћ,
спец.

ИТ1С
У Сценска уметност 0+2

/3
др Милан Мађарев

ИТ1
ФВ Физичко васпитање 0+2

/3
др Зоран Мијић

27
.2
8.

ИТ2
ЛК

Управљање односима и
партнерство у вртицу

0+2
/3

6

Др  Мирсада
Џаферовић

ИТ2
ИВ

Интернет за васпитаче 0+2
/3

др Љиљана Крнета

ИТ3Р
И Радионица за игру 0+2

/3
др Александар
Јоксимовић

29
.

30
.

ИТ2
ПДИ Психологија дечје игре 0+2

/3

6

др Јасмина
Кнежевић

ИТ3С
Е Стручни енглески језик 0+2

/3
Тања Бркљач,
мастер

ИТ4
МР Музичка радионица 0+2

/3
Слободан Балаћ,
спец.

31
.3
2.

ИТ3Р
ВО

Рачунарство у васпитно
образовном раду

0+2/
3

6

др Љиљана Крнета

ИТ4
МХ Ментална хигијена 0+2/

3
др Роса Шапић

ИТ5К
Д Креативна драма 0+2/

3
др Милан Мађарев

33
.3
4.

ИТ4
Н

Нега и васпитање деце
предшколског узраста

1+
1/3

6

др Роса Шапић

ИТ5
ОИ

Основе инклузивног
васпитања  и образовања

1+
1/3

др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат

ИТ5Д
А Дечја антропологија 1+

1/3

др Наташа
Адамовић
Милошевић

35
.3
6.

ИТ6К
С

Комуникативне
способности саврем. васп

1+2
/3

6

др Тамара Грујић

ИТ6
ИП

Истраживања у предшк.
васпитању и образов.

1+2
/3

др Србислава
Павлов

ИТ6К
Р Професионалне вештине 1+2

/3
Др Драгана
Малешевић

ПЕДАГОШКО – МЕТОДИЧКА ПРАКСА И ЗАВРШНИ РАД  22,77%
37

.
Т1Х/
Т2Х Хоспитовање  С 5д.

/5
5д./

5 10
др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат
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МА Гордана
Рогановић,

38
. ТМП

3 - 6 Методичка пракса 5д./
5

10д.
/5

10
д./
6

15д.
/5 21

др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат
МА Гордана
Рогановић,

39 ЗР Завршни рад 10 10 Ментор

УКУПНО ЧАСОВА –
теорија/вежбе

10+
9

285

10+
11

315

9+9
270

11+1
1

330

13
+8
31
5

11+
828

5

600+6
00+60

0=
1800

ЕСПБ ПО СЕМЕСТРИМА 30 30 30 30 30 30 180П   Р   Е   Д   М   Е   Т

Предметни
наставник

ШИФРА СЕМ.

БР.ЧАСОВА

ЕСП
БПредав. вежбе

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Општа психологија
др Јелена Мићевић
Карановић доп35 V 3 1 12

Дечја антропологија др Наташа
Адамовић
Милошевић

дда35

 V 1 2 11
Специјална педагогија др Загорка Марков дсп36 VI 2 1 10
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
5. СЕМЕСТАР
Од играчке до рачунара др Љиљана Крнета дои36

V
1 1 7

Менаџмент у образовању и
култури

др Јасмина
Арсенијевић дмо35 1 1 7

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
6. СЕМЕСТАР
Нега и васпитање деце раних
узраста

др Роса Шапић
днв36 VI 1 1 7

Ментална хигијена др Роса Шапић дмх36 1 1 7
ЗАВРШНИ/ДИПЛОМСКИ
РАД VI   13

Методика развоја говора
др Миланка
Маљковић

Методика развијања почетних
математичких појмова

др Драгана
Малешевић

Методика упознавања
околине

др Данијела
Радловић Чубрило
др Наташа
Адамовић
Милошевић

Методика музичког
васпитања

Слободан Балаћ,
спец.

Методика ликовног
васпитања

др Милорад
Степанов

Методика физичког и
здравственог васпитања

др Зоран Мијић
др Ангела Месарош
Живков
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Р.
Б

шиф
ра ПРЕДМЕТ/СЕМЕСТАР I II III IV V VI ЕСПБ

Предметни
наставник

АКАДЕМСКО – ОПШТЕОБРАЗОВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   15,92%

1. Т1СЈ Српски језик са
културом  говора

3+2
/6 6

др Тамара Грујић

2. Т1ОП
С

Општа психологија 3+1
/5 5

др Јелена Мићевић
Карановић

3. Т2ЕЈ Енглески језик 2+2
/4 4

Тања Бркљач,
мастер

4. Т3С Социологија
2+1
/4 4

Др Ивана Петковић

СТРУЧНА ГРУПА ПРЕДМЕТА  40,13%

5. Т1ОП Општа педагогија 2+1
/4 4

др Мирсада
Џаферовић
Aна Вукобрат,
мастер

6. Т1ТР
З

Телесни развој и
здравствено васпитање

2+1
/4 4

др Роса Шапић

7. Т2ПП Предшколска педагогија 3+1
/5 5

др Мирсада
Џаферовић

8. Т2РП
С Развојна психологија 2+1

/4 4
др Јелена Мићевић
Карановић

9. Т2НК Књижевност за децу
2+2
/4 4

др Тамара Грујић

10
.

Т2М
О

Менаџмент у предш.
васпитању и образовању

1+1
/2 2

др Јасмина
Арсенијевић

11
.

Т3ПП
С Педагошка психологија 2+1

/5 5
др Јасмина
Кнежевић

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   43,95%

12
.

Т3М
ВО

Методика васпитно –
образовног рада

2+2
/5 5

др Миланка
Маљковић
др Србислава
Павлов

13
.

Т3О
МП

Основе музичке
писмености

3+1
/5 5

др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

14
. Т3УЛ Увод у појам игре са

лабанотацијом
3+2/

6 6
др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

15
. Т4Е Етнологија 4+1/

5 5
др Ивана Петковић

16
. Т4ДС Дечје народно

стваралаштво
2+2/

4 4
Др Наташа
Милошевић
Адамовић

17
. Т4РТ

Радионица за
традиционалну и
народну уметност

2+2/
4 4

Др Милан Мађарев
др Александар
Јоксимовић

18
.

Т5А
Ф Антропологија фолклора 3+

1/4 4
Др Ивана Петковић

19
.

Т5Н
И Народни инструмент 2+

2/4 4
Слободан Балаћ,
спец.

20
.

Т5Т
М Традиционална музика 4+

0/5 5
др Кристина
Плањанин Симић
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21
. Т5ТИ Традиционална игра 2+

3/5 5

др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

22 Т6М
ТИ

Методика
традиционалне игре

3+2
/4 4

др Кристина
Плањанин Симић
 Гордана
Рогановић, мастер

23
. Т6ТП Традиционално певање 3+2

/3 3
др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

24
.

Т6И
И Историја игре 3+0

/2 2
др Милан Мађарев

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   25,56%

25
.2
6.

ИТ1Х
О Музички практикум 0+2

/3

6

Слободан Балаћ,
спец.

ИТ1С
У Сценска уметност 0+2

/3
др Милан Мађарев

ИТ1
ФВ Физичко васпитање 0+2

/3
др Зоран Мијић

27
.2
8.

ИТ2
ЛК

Управљање односима и
партнерство у вртицу

0+2
/3

6

Др  Мирсада
Џаферовић

ИТ2
ИВ

Интернет за васпитаче 0+2
/3

др Љиљана Крнета

ИТ3Р
И Радионица за игру 0+2

/3
др Александар
Јоксимовић

29
.

30
.

ИТ2
ПДИ Психологија дечје игре 0+2

/3

6

др Јасмина
Кнежевић

ИТ3С
Е Стручни енглески језик 0+2

/3
Тања Бркљач,
мастер

ИТ4
МР Музичка радионица 0+2

/3
Слободан Балаћ,
спец.

31
.3
2.

ИТ3Р
ВО

Рачунарство у васпитно
образовном раду

0+2/
3

6

др Љиљана Крнета

ИТ4
МХ Ментална хигијена 0+2/

3
др Роса Шапић

ИТ5К
Д Креативна драма 0+2/

3
др Милан Мађарев

33
.3
4.

ИТ4
Н

Нега и васпитање деце
предшколског узраста

1+
1/3

6

др Роса Шапић

ИТ5
ОИ

Основе инклузивног
васпитања  и образовања

1+
1/3

др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат

ИТ5Д
А Дечја антропологија 1+

1/3

др Наташа
Адамовић
Милошевић

35
.3
6.

ИТ6К
С

Комуникативне
способности саврем. васп

1+2
/3

6

др Тамара Грујић

ИТ6
ИП

Истраживања у предшк.
васпитању и образов.

1+2
/3

др Србислава
Павлов

ИТ6К
Р Професионалне вештине 1+2

/3
Др Драгана
Малешевић

ПЕДАГОШКО – МЕТОДИЧКА ПРАКСА И ЗАВРШНИ РАД  22,77%
37

.
Т1Х/
Т2Х Хоспитовање  С 5д.

/5
5д./

5 10
др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат
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МА Гордана
Рогановић,

38
. ТМП

3 - 6 Методичка пракса 5д./
5

10д.
/5

10
д./
6

15д.
/5 21

др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат
МА Гордана
Рогановић,

39 ЗР Завршни рад 10 10 Ментор

УКУПНО ЧАСОВА –
теорија/вежбе

10+
9

285

10+
11

315

9+9
270

11+1
1

330

13
+8
31
5

11+
828

5

600+6
00+60

0=
1800

ЕСПБ ПО СЕМЕСТРИМА 30 30 30 30 30 30 180

АКАДЕМСКО – ОПШТЕОБРАЗОВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА  6,59%

1. О Методологија истраживања 3+3 6 Др Мирсада Џаферовић
Ана Вукобрат

СТРУЧНА ГРУПА ПРЕДМЕТА 38,46%

2. О Холистички приступ у психомоторном
развоју предшколског детета 3+3 5 Др Зоран Мијић

Др Ангела Месарош Живков

3.
О

Активности предшколског детета у
природној и друштвеној средини 2+2 5

Др Данијела Радливић
Чубрило
Др Николета Кукучка
Стојановић

4.
 
О Стручна пракса

45
часо
ва

45
часо
ва

90
часов
а

- 4+4+
6

Др Србислава Павлов
Ана Вукобрат

5. И Дете и медији 2+2 5 Др Љиљана Крнета
Др Јасмина Арсенијевић

6. И Традиција у пракси предшколског
детета 2+2 5 Др Милан Мађарев

7.
И Праћење развоја и планирање васпитно

-образовног рада за децу са сметњама у
развоју

2+2 5
Др Загорка Марков

8. И Кинезитерапија у раду са децом
предшколског узраста 2+2 5 Др Зоран Мијић

Др Ангела Месарош Живков

9. И Игра као центар предшколског
курикулума 2+2 5 Др Драгана Малешевић

10.
И

Музичка култура и предшколско дете 2+2 5
Др Кристина Плањанин
Симић
МА Гордана Рогановић

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА 54,95%

11. O Психологија деце са посебним
потребама 3+3 5 Др Јелена Мићевић Карановић

12. О Припрема деце са сметњама у развоју
за полазак у школу 2+2 5

Др Загорка Марков

13. О Академско писање 3+3 6 Др Јелена Мићевић Карановић
Др Србислава Павлов

14. О Дидактичко – методичке перспективе у
пракси  рада васпитача 3+3 5 Др Миланка Маљковић

15. О Дечја креативност у свету  уметности
и културе 2+2 4 Др Милорад Степанов

16. О Академски енглески језик 3+3 5  МАТања Бркљач
17. И Системи управљања у образовању 2+2 5 Др Јасмина Арсенијевић
18. И Интермедијалност у књижевним

садржајима за децу предшколског узра
ста

2+2 5
Др Тамара Грујић

19. И Савремени методички правци у
предшколском васпитању и
образовању

2+2 5
Др Данијела Радловић
Чубрило

20. О Стручно истраживачки рад 0+
20 10 Ментор мастер рада

О МАСТЕР рад 20 20 Ментор

УКУПНО ЧАСОВА – теорија/вежбе
11+
11
315

9+9
285

10+1
0
300

0+
20
30
0

1200

../КЊИГА ПРЕДМЕТА/decja kreativnost u svetu umetnosti i kulturi.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/decja kreativnost u svetu umetnosti i kulturi.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/Sistemi upravljanja u u obrazovanju.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/intermedijalnost u knjizevnim zanrovima za decu predskolskog uzrasta.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/intermedijalnost u knjizevnim zanrovima za decu predskolskog uzrasta.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/intermedijalnost u knjizevnim zanrovima za decu predskolskog uzrasta.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/Savremeni metodički pravci u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/Savremeni metodički pravci u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/Savremeni metodički pravci u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/strucno istrazivacki rad.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/master rad.xls
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Р.
Б

шиф
ра ПРЕДМЕТ/СЕМЕСТАР I II III IV V VI ЕСПБ

Предметни
наставник

АКАДЕМСКО – ОПШТЕОБРАЗОВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   15,92%
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1. Т1СЈ Српски језик са
културом  говора

3+2
/6 6

др Тамара Грујић

2. Т1ОП
С

Општа психологија 3+1
/5 5

др Јелена Мићевић
Карановић

3. Т2ЕЈ Енглески језик 2+2
/4 4

Тања Бркљач,
мастер

4. Т3С Социологија
2+1
/4 4

Др Ивана Петковић

СТРУЧНА ГРУПА ПРЕДМЕТА  40,13%

5. Т1ОП Општа педагогија 2+1
/4 4

др Мирсада
Џаферовић
Aна Вукобрат,
мастер

6. Т1ТР
З

Телесни развој и
здравствено васпитање

2+1
/4 4

др Роса Шапић

7. Т2ПП Предшколска педагогија 3+1
/5 5

др Мирсада
Џаферовић

8. Т2РП
С Развојна психологија 2+1

/4 4
др Јелена Мићевић
Карановић

9. Т2НК Књижевност за децу
2+2
/4 4

др Тамара Грујић

10
.

Т2М
О

Менаџмент у предш.
васпитању и образовању

1+1
/2 2

др Јасмина
Арсенијевић

11
.

Т3ПП
С Педагошка психологија 2+1

/5 5
др Јасмина
Кнежевић

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   43,95%

12
.

Т3М
ВО

Методика васпитно –
образовног рада

2+2
/5 5

др Миланка
Маљковић
др Србислава
Павлов

13
.

Т3О
МП

Основе музичке
писмености

3+1
/5 5

др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

14
. Т3УЛ Увод у појам игре са

лабанотацијом
3+2/

6 6
др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

15
. Т4Е Етнологија 4+1/

5 5
др Ивана Петковић

16
. Т4ДС Дечје народно

стваралаштво
2+2/

4 4
Др Наташа
Милошевић
Адамовић

17
. Т4РТ

Радионица за
традиционалну и
народну уметност

2+2/
4 4

Др Милан Мађарев
др Александар
Јоксимовић

18
.

Т5А
Ф Антропологија фолклора 3+

1/4 4
Др Ивана Петковић

19
.

Т5Н
И Народни инструмент 2+

2/4 4
Слободан Балаћ,
спец.

20
.

Т5Т
М Традиционална музика 4+

0/5 5
др Кристина
Плањанин Симић

21
. Т5ТИ Традиционална игра 2+

3/5 5

др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер
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22 Т6М
ТИ

Методика
традиционалне игре

3+2
/4 4

др Кристина
Плањанин Симић
 Гордана
Рогановић, мастер

23
. Т6ТП Традиционално певање 3+2

/3 3
др Кристина
Плањанин Симић
Гордана
Рогановић, мастер

24
.

Т6И
И Историја игре 3+0

/2 2
др Милан Мађарев

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ   25,56%

25
.2
6.

ИТ1Х
О Музички практикум 0+2

/3

6

Слободан Балаћ,
спец.

ИТ1С
У Сценска уметност 0+2

/3
др Милан Мађарев

ИТ1
ФВ Физичко васпитање 0+2

/3
др Зоран Мијић

27
.2
8.

ИТ2
ЛК

Управљање односима и
партнерство у вртицу

0+2
/3

6

Др  Мирсада
Џаферовић

ИТ2
ИВ

Интернет за васпитаче 0+2
/3

др Љиљана Крнета

ИТ3Р
И Радионица за игру 0+2

/3
др Александар
Јоксимовић

29
.

30
.

ИТ2
ПДИ Психологија дечје игре 0+2

/3

6

др Јасмина
Кнежевић

ИТ3С
Е Стручни енглески језик 0+2

/3
Тања Бркљач,
мастер

ИТ4
МР Музичка радионица 0+2

/3
Слободан Балаћ,
спец.

31
.3
2.

ИТ3Р
ВО

Рачунарство у васпитно
образовном раду

0+2/
3

6

др Љиљана Крнета

ИТ4
МХ Ментална хигијена 0+2/

3
др Роса Шапић

ИТ5К
Д Креативна драма 0+2/

3
др Милан Мађарев

33
.3
4.

ИТ4
Н

Нега и васпитање деце
предшколског узраста

1+
1/3

6

др Роса Шапић

ИТ5
ОИ

Основе инклузивног
васпитања  и образовања

1+
1/3

др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат

ИТ5Д
А Дечја антропологија 1+

1/3

др Наташа
Адамовић
Милошевић

35
.3
6.

ИТ6К
С

Комуникативне
способности саврем. васп

1+2
/3

6

др Тамара Грујић

ИТ6
ИП

Истраживања у предшк.
васпитању и образов.

1+2
/3

др Србислава
Павлов

ИТ6К
Р Професионалне вештине 1+2

/3
Др Драгана
Малешевић

ПЕДАГОШКО – МЕТОДИЧКА ПРАКСА И ЗАВРШНИ РАД  22,77%
37

. Т1Х/
Т2Х Хоспитовање  С 5д.

/5
5д./

5 10

др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат
МА Гордана
Рогановић,

38
. ТМП

3 - 6 Методичка пракса 5д./
5

10д.
/5

10
д./
6

15д.
/5 21

др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат
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МА Гордана
Рогановић,

39 ЗР Завршни рад 10 10 Ментор

УКУПНО ЧАСОВА –
теорија/вежбе

10+
9

285

10+
11

315

9+9
270

11+1
1

330

13
+8
31
5

11+
828

5

600+6
00+60

0=
1800

ЕСПБ ПО СЕМЕСТРИМА 30 30 30 30 30 30 180
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ  ДОШКОЛОВАЊЕ – СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

4. КАЛЕНДАР РАДА

КАЛЕНДАР РАДА

Месе
ц

Радна
недељ

а
П У С Ч П С Н Месе

ц

Радна
недељ

а
П У С Ч П С Н

 ЗИМСКИ СЕМЕСТАР (15 НЕДЕЉА )
(4. ОКТОБАР - 15. ЈАНУАР)

 ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР (15 НЕДЕЉА)
(17. ФЕБРУАР - 31. MAJ)

О
КТ

О
БА

Р      1 2 3

Ф
ЕБ

РУ
АР

        
1. 4 5 6 7 8 9 10         

2 11 12 13 14 15 16 17 1. 14 15*
*

16*
* 17 18 19 20

3. 18 19 20 *21
* 22 23 24 2. 21 22 23 24 25 26 27

4. 25 26 27 28 29 30 31 3. 28       

НО
ВЕ

М
БА

Р 5. 1 2 3 4 5 6 7

М
АР

Т

  1 2 3 4 5 6
6. 8 9 10 11*

* 12 13 14 4. 7 8 9 10 11 12 13

7. 15 16 17 18 19 20 21 5. 14 15 16 17 18 19 20
8. 22 23 24 25 26 27 28 6. 21 22 23 24 25 26 27
9. 29 30      7. 28 29 30 31    
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Д
ЕЦ

ЕМ
БА

Р     1 2 3 4 5

АП
РИ

Л

     1 2 3
10. 6 7 8 9 10 11 12 8. 4 5 6 7 8 9 10
11. 13 14 15 16 17 18 19 9. 11 12 13 14 15 16 17

12. 20 21 22 23 24 25
* 26 10. 18 19 20 21 *22

*
23
*

24
*

13. 27 28 29 30 31   11. 25
* 26 27 28 29 30  

ЈА
НУ

АР

      1*
*

2*
*

М
АЈ

       1*
*

14. 3** 4 5 6 7* 8 9 12. 2*
* 3** 4 5 6 7 8

15. 10 11 12 13 14 15 16 13. *9
* 10 11 12 13 14 15

 17 18 19 20 21 22 23 14. 16 17 18 19 20 21 22
 24 25 26 27 28 29 30 15. 23 24 25 26 27 28 29
 31        30 31      

Ф
ЕБ

РУ
АР

  1 2 3 4 5 6

ЈУ
Н

   1 2 3 4 5
 7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12
         13 14 15 16 17 18 19
         20 21 22 23 24 25 26
         27 28 29 30 1 2  

         

СЕ
ПТ

ЕМ
БА

Р     1 2 3 4
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР: 4. OKTOБАР - 15. JAНУАР   5 6 7 8 9 10 11

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР: 17. ФЕБРУАР - 31. MAJ   12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25

   НЕРАДНИ ДАНИ  26 27 28 29 30   

   ИСПИТНИ РОКОВИ

   ПРВИ И ПОСЛЕДЊИ РАДНИ ДАН           

*   ВЕРСКИ ПРАЗНИК   УПИС ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА ЗА I, III и V
СЕМЕСТАР: 10.-15.01.2022.

ОВЕРА:20.-
25.12.2021.**

  ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК

*21*

  
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ОБЕЛЕЖА
ВА СЕ
РАДНО

УПИС ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА ЗА II, IV и
VI СЕМЕСТАР: 25.-31.05.2022. ОВЕРА: 18.-21.5.2022.

    СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

ИСПИТНИ РОКОВИ ПРИЈАВА ИСПИТА ПРАКСА
JАНУАР:         17.1. - 12.2.2022. 5.1. -11.1.2022. ПРВА

ГОДИНА
13–17.12.2021.

АПРИЛ:            4.4. -20.4.2022. 21.3. - 25.3.2022. 14–18.3.2022.
ЈУН:                   4.6. - 2.7.2022. 23.5. - 28.5.2022. ДРУГА

ГОДИНА
29.11–3.12.2021.

СЕПТЕМБАР:  1.9. - 12.9.2022. 20.8. - 25.8.2022. 28.2-11.3.2022.
ОКТОБАР:     22.9. - 30.9.2022. 15.9. - 18.9.2022. ТРЕЋА

ГОДИНА
15-26.11.2021.

  4-25.5.2022
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

5.1. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА

Током 2021/22. школске године настава  je реализованa по комбинованом моделу у зимском семестру,

вежбе у школи теоријска настава онлајн по препоруци Министарства просвете, науке и технолошког

развоја. Студенти једне недеље су имали вежбе у Школи, а друге недеље онлајн наставу. Студенти треће

године вежбе сваке недеље, јер су једне недеље похађали вежбе из општих предмета, а друге недеље из

Методичких активности, с тим да su  студенти имали могућност индивидуално са предметним

наставником реализују активности у вртићи, ако и саму праксу по предвиђеном календару рада. Летњи

семестар је реализован са редовном наставом.
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ИНФОРМАТОР

ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ

Смер – Струковни васпитач деце предшколског узраста

ШКОЛСКА 2021/2022.

 Календар рада

 Групе

 Распоред наставе

 Радно време служби

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
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КАЛЕНДАР РАДА

Месе
ц

Радна
недељ

а
П У С Ч П С Н Месе

ц

Радна
недељ

а
П У С Ч П С Н

 ЗИМСКИ СЕМЕСТАР (15 НЕДЕЉА )
(4. ОКТОБАР - 15. ЈАНУАР)

 ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР (15 НЕДЕЉА)
(17. ФЕБРУАР - 31. MAJ)

О
КТ

О
БА

Р      1 2 3

Ф
ЕБ

РУ
АР

        
1. 4 5 6 7 8 9 10         

2 11 12 13 14 15 16 17 1. 14 15*
*

16*
* 17 18 19 20

3. 18 19 20 *21
* 22 23 24 2. 21 22 23 24 25 26 27

4. 25 26 27 28 29 30 31 3. 28       

НО
ВЕ

М
БА

Р 5. 1 2 3 4 5 6 7

М
АР

Т

  1 2 3 4 5 6
6. 8 9 10 11*

* 12 13 14 4. 7 8 9 10 11 12 13

7. 15 16 17 18 19 20 21 5. 14 15 16 17 18 19 20
8. 22 23 24 25 26 27 28 6. 21 22 23 24 25 26 27
9. 29 30      7. 28 29 30 31    

Д
ЕЦ

ЕМ
БА

Р     1 2 3 4 5

АП
РИ

Л

     1 2 3
10. 6 7 8 9 10 11 12 8. 4 5 6 7 8 9 10
11. 13 14 15 16 17 18 19 9. 11 12 13 14 15 16 17

12. 20 21 22 23 24 25
* 26 10. 18 19 20 21 *22

*
23
*

24
*

13. 27 28 29 30 31   11. 25
* 26 27 28 29 30  

ЈА
НУ

АР

      1*
*

2*
*

М
АЈ

       1*
*

14. 3** 4 5 6 7* 8 9 12. 2*
* 3** 4 5 6 7 8

15. 10 11 12 13 14 15 16 13. *9
* 10 11 12 13 14 15

 17 18 19 20 21 22 23 14. 16 17 18 19 20 21 22
 24 25 26 27 28 29 30 15. 23 24 25 26 27 28 29
 31        30 31      

Ф
ЕБ

РУ
АР

  1 2 3 4 5 6

ЈУ
Н

   1 2 3 4 5
 7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12
         13 14 15 16 17 18 19
         20 21 22 23 24 25 26
         27 28 29 30 1 2  

         

СЕ
ПТ

ЕМ
БА

Р     1 2 3 4
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР: 4. OKTOБАР - 15. JAНУАР   5 6 7 8 9 10 11

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР: 17. ФЕБРУАР - 31. MAJ   12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25

   НЕРАДНИ ДАНИ  26 27 28 29 30   

   ИСПИТНИ РОКОВИ
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   ПРВИ И ПОСЛЕДЊИ РАДНИ ДАН           

*   ВЕРСКИ ПРАЗНИК   УПИС ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА ЗА I, III и V
СЕМЕСТАР: 10.-15.01.2022.

ОВЕРА:20.-
25.12.2021.**

  ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК

*21*

  
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ОБЕЛЕЖА
ВА СЕ
РАДНО

УПИС ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА ЗА II, IV и
VI СЕМЕСТАР: 25.-31.05.2022. ОВЕРА: 18.-21.5.2022.

    СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

ИСПИТНИ РОКОВИ ПРИЈАВА ИСПИТА ПРАКСА
JАНУАР:         17.1. - 12.2.2022. 5.1. -11.1.2022. ПРВА

ГОДИНА
13–17.12.2021.

АПРИЛ:            4.4. -20.4.2022. 21.3. - 25.3.2022. 14–18.3.2022.
ЈУН:                   4.6. - 2.7.2022. 23.5. - 28.5.2022. ДРУГА

ГОДИНА
29.11–3.12.2021.

СЕПТЕМБАР:  1.9. - 12.9.2022. 20.8. - 25.8.2022. 28.2-11.3.2022.
ОКТОБАР:     22.9. - 30.9.2022. 15.9. - 18.9.2022. ТРЕЋА

ГОДИНА
15-26.11.2021.

  4-25.5.2022
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СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

НАСТАВА ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПО КОМБИНОВАНОМ МОДЕЛУ, И ТО НА СЛЕДЕЋИ
НАЧИН:

ВЕЖБЕ У ШКОЛИ, СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ, ПОЧЕВ ОД 11.10.2021.
ТЕОРИЈА ОНЛАЈН, СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ, ПОЧЕВ ОД 18.10.2021.

УВОДНА ПРЕДАВАЊА ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 4. ДО 8.10. ПРЕМА ОБЈАВЉЕНОМ РАСПОРЕДУ.

ПРВА ГРУПА ДРУГА ГРУПА

5645П Абдијевић Јована 5671П Бајин Ђурђина
5656П Барна Зорић Наташа 5637П Богосављев Кристина
5646П Барна Татијана 5664П Ботић Тамара
5629П Божин Кристина 5649П Вујинов Николина
5661П Васиљевић Тијана 5648П Гашић Слађана
5667П Вуковић Марија 5657П Илинчић Селаковић Селена
5630П Жарковић Зорана 5668П Јеина Мирјана
5644П Јевросимов Јелена 5636П Којић Слободанка
5665П Јолић Теодора 5666П Ладичорбић Марија
5642П Копчалић Вања 5669П Ложајић Ивана
5652П Лазец Зорана 5647П Макитан Маријана
5675П Мајсторовић Јелена 5659П Милошев Дарија
5677П Месарош Нађа 5631П Михајлов Катарина
5639П Митранић Милица 5650П Нехез Антонела
5663П Мрђа Дуња 5678П Пантић Опачић Биљана
5674П Петковић Владимир 5660П Радин Тамара
5658П Радовановић Марија 5635П Родић Уна
5676П Сандић Слађана 5634П Симић Мајда
5670П Станивук Ана 5643П Стојановић Ивана
5638П Стојановић Јелена 5641П Тадић Теодора
5633П Ћирић Милица 5654П Ћулибрк Јадранка
5655П Филиповић Дамир 5673П Цмиљанић Ана
5640П Челекетић Ђорђе 5672П Чупић Сузана
5653П Шево Милица 5632П Шкрбић Милена
5662П Шћепић Невена
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РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Општа педагогија – вежбе
1.група
МА Ана Вукобрат
амфитеатар

Српски језик са
културом говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

9.50

Општа педагогија – вежбе
1.група
МА Ана Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум – вежбе
– 1. група
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

Општа психологија –
вежбе – 1. група
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

Српски језик са
културом говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и здравствено
васпитање - вежбе – 1. група
др Роса Шапић
амфитеатар

10.40

Општа педагогија – вежбе
2.група
МА Ана Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум – вежбе
– 1. група
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

Општа психологија –
вежбе – 1. група
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

Српски језик са
културом говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и здравствено
васпитање - вежбе – 1. група
др Роса Шапић
амфитеатар

11.30

Општа педагогија – вежбе
2. група
МА Ана Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум – вежбе
– 1. група
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

Општа психологија –
вежбе – 2. група
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

Српски језик са
културом говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и
здравствено
васпитање
вежбе – 2. Група
др Роса Шапић
амфитеатар

Физичко
васпитање –
вежбе – 1. група
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

12.20

Музички
практикум – вежбе
– 1. група
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

Општа психологија –
вежбе – 2. група
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

12.50 – 13.40
Српски језик са
културом говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и
здравствено
васпитање
вежбе – 2. Група
др Роса Шапић
амфитеатар

Физичко
васпитање –
вежбе – 1. група
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

13.10

Музички
практикум – вежбе
– 2. група
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

13.40 – 14.30
Српски језик са
културом говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Физичко васпитање – вежбе – 1. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање
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14.00

Музички
практикум – вежбе
– 2. група
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

14.30 – 15.20
Српски језик са
културом говора вежбе
– 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Физичко васпитање – вежбе – 1. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

14.50

Музички
практикум – вежбе
– 2. група
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

15.20 – 16.10
Српски језик са
културом говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Физичко васпитање – вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

15.40

Музички
практикум – вежбе
– 2. група
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање – вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

16.30
Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање – вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

17.20
Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање – вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

18.10
Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар
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РАДНО ВРЕМЕ СЛУЖБИ:

ОДСЕК ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

-  радним данима:    08.00 – 14.00

- суботом: 09.00 – 14.00 (у терминима консултативне наставе за

запослене студенте)

ЧИТАОНИЦА

– радним данима 08.00 – 19.00

- суботом 08.00 – 19.00 (у терминима консултативне наставе за

запослене студенте)

СКРИПТАРНИЦА

– радним данима 08.00 – 14.00

- суботом 09.00 – 14.00 (у терминима консултативне наставе за

запослене студенте)

БИБЛИОТЕКА

– радним данима 08.00 – 14.00

- суботом 09.00 – 14.00 (у терминима консултативне наставе за

запослене студенте)
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ИНФОРМАТОР

ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ

Смер – Струковни васпитач за традиционалне игре

ШКОЛСКА 2021/2022.

 Календар рада

 Групе

 Распоред наставе

 Радно време служби

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
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КАЛЕНДАР РАДА

Месе
ц

Радна
недељ

а
П У С Ч П С Н Месе

ц

Радна
недељ

а
П У С Ч П С Н

 ЗИМСКИ СЕМЕСТАР (15 НЕДЕЉА )
(4. ОКТОБАР - 15. ЈАНУАР)

 ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР (15 НЕДЕЉА)
(17. ФЕБРУАР - 31. MAJ)

О
КТ

О
БА

Р      1 2 3

Ф
ЕБ

РУ
АР

        
1. 4 5 6 7 8 9 10         

2 11 12 13 14 15 16 17 1. 14 15*
*

16*
* 17 18 19 20

3. 18 19 20 *21
* 22 23 24 2. 21 22 23 24 25 26 27

4. 25 26 27 28 29 30 31 3. 28       

НО
ВЕ

М
БА

Р 5. 1 2 3 4 5 6 7

М
АР

Т

  1 2 3 4 5 6
6. 8 9 10 11*

* 12 13 14 4. 7 8 9 10 11 12 13

7. 15 16 17 18 19 20 21 5. 14 15 16 17 18 19 20
8. 22 23 24 25 26 27 28 6. 21 22 23 24 25 26 27
9. 29 30      7. 28 29 30 31    

Д
ЕЦ

ЕМ
БА

Р     1 2 3 4 5

АП
РИ

Л

     1 2 3
10. 6 7 8 9 10 11 12 8. 4 5 6 7 8 9 10
11. 13 14 15 16 17 18 19 9. 11 12 13 14 15 16 17

12. 20 21 22 23 24 25
* 26 10. 18 19 20 21 *22

*
23
*

24
*

13. 27 28 29 30 31   11. 25
* 26 27 28 29 30  

ЈА
НУ

АР

      1*
*

2*
*

М
АЈ

       1*
*

14. 3** 4 5 6 7* 8 9 12. 2*
* 3** 4 5 6 7 8

15. 10 11 12 13 14 15 16 13. *9
* 10 11 12 13 14 15

 17 18 19 20 21 22 23 14. 16 17 18 19 20 21 22
 24 25 26 27 28 29 30 15. 23 24 25 26 27 28 29
 31        30 31      

Ф
ЕБ

РУ
АР

  1 2 3 4 5 6

ЈУ
Н

   1 2 3 4 5
 7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12
         13 14 15 16 17 18 19
         20 21 22 23 24 25 26
         27 28 29 30 1 2  

         

СЕ
ПТ

ЕМ
БА

Р     1 2 3 4
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР: 4. OKTOБАР - 15. JAНУАР   5 6 7 8 9 10 11

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР: 17. ФЕБРУАР - 31. MAJ   12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25

   НЕРАДНИ ДАНИ  26 27 28 29 30   

   ИСПИТНИ РОКОВИ
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   ПРВИ И ПОСЛЕДЊИ РАДНИ ДАН           

*   ВЕРСКИ ПРАЗНИК   УПИС ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА ЗА I, III и V
СЕМЕСТАР: 10.-15.01.2022.

ОВЕРА:20.-
25.12.2021.**

  ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК

*21*

  
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ОБЕЛЕЖА
ВА СЕ
РАДНО

УПИС ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА ЗА II, IV и
VI СЕМЕСТАР: 25.-31.05.2022. ОВЕРА: 18.-21.5.2022.

    СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

ИСПИТНИ РОКОВИ ПРИЈАВА ИСПИТА ПРАКСА
JАНУАР:         17.1. - 12.2.2022. 5.1. -11.1.2022. ПРВА

ГОДИНА
13–17.12.2021.

АПРИЛ:            4.4. -20.4.2022. 21.3. - 25.3.2022. 14–18.3.2022.
ЈУН:                   4.6. - 2.7.2022. 23.5. - 28.5.2022. ДРУГА

ГОДИНА
29.11–3.12.2021.

СЕПТЕМБАР:  1.9. - 12.9.2022. 20.8. - 25.8.2022. 28.2-11.3.2022.
ОКТОБАР:     22.9. - 30.9.2022. 15.9. - 18.9.2022. ТРЕЋА

ГОДИНА
15-26.11.2021.

  4-25.5.2022
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СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

НАСТАВА ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПО КОМБИНОВАНОМ МОДЕЛУ, И ТО НА СЛЕДЕЋИ
НАЧИН:

ВЕЖБЕ У ШКОЛИ, СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ, ПОЧЕВ ОД 11.10.2021.
ТЕОРИЈА ОНЛАЈН, СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ, ПОЧЕВ ОД 18.10.2021.

УВОДНА ПРЕДАВАЊА ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 4. ДО 8.10. ПРЕМА ОБЈАВЉЕНОМ РАСПОРЕДУ.

0235Т Абдијевић Јована
0234Т Јовановић Катарина
0232Т Менда Јовица
0231Т Француски Матија
0236Т Челекетић Александар
0233Т Чубриловић Данијела
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РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Општа педагогија – вежбе
1.група
МА Ана Вукобрат
амфитеатар

Српски језик са културом говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

9.50

Општа педагогија – вежбе
1.група
МА Ана Вукобрат
амфитеатар

Музички практикум – вежбе
– 1. група
Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

Општа психологија – вежбе – 1. група
др Јелена Мићевић Карановић
педагошки кабинет

Српски језик са културом говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и
здравствено васпитање -
вежбе – 1. група
др Роса Шапић
амфитеатар

10.40

Општа педагогија – вежбе
2.група
МА Ана Вукобрат
амфитеатар

Музички практикум – вежбе
– 1. група
Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

Општа психологија – вежбе – 1. група
др Јелена Мићевић Карановић
педагошки кабинет

Српски језик са културом говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и
здравствено васпитање -
вежбе – 1. група
др Роса Шапић
амфитеатар

11.30

Општа педагогија – вежбе
2. група
МА Ана Вукобрат
амфитеатар

Музички практикум – вежбе
– 1. група
Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

Општа психологија – вежбе – 2. група
др Јелена Мићевић Карановић
педагошки кабинет

Српски језик са културом говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни
развој и
здравствено
васпитање
вежбе – 2.
Група
др Роса
Шапић
амфитеатар

Физичко
васпитање –
вежбе – 1.
група
др Зоран
Мијић
сала за
физичко
васпитање

12.20

Музички практикум – вежбе
– 1. група
Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

Општа психологија – вежбе – 2. група
др Јелена Мићевић Карановић
педагошки кабинет

12.50 – 13.40
Српски језик са културом говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни
развој и
здравствено
васпитање
вежбе – 2.
Група
др Роса
Шапић
амфитеатар

Физичко
васпитање –
вежбе – 1.
група
др Зоран
Мијић
сала за
физичко
васпитање

13.10

Музички практикум – вежбе
– 2. група
Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

13.40 – 14.30
Српски језик са културом говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Физичко васпитање – вежбе
– 1. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

14.00 Музички практикум – вежбе
– 2. група

14.30 – 15.20 Физичко васпитање – вежбе
– 1. група
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Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

Српски језик са културом говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

14.50

Музички практикум – вежбе
– 2. група
Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

15.20 – 16.10
Српски језик са културом говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Физичко васпитање – вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

15.40
Музички практикум – вежбе
– 2. група
Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

Сценска уметност – вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање – вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

16.30
Сценска уметност – вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање – вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

17.20
Сценска уметност – вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање – вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко  васпитање

18.10
Сценска уметност – вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар
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РАДНО ВРЕМЕ СЛУЖБИ:

ОДСЕК ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

-  радним данима:    08.00 – 14.00

- суботом: 09.00 – 14.00 (у терминима консултативне

наставе за запослене студенте)

ЧИТАОНИЦА

– радним данима 08.00 – 19.00

- суботом 08.00 – 19.00 (у терминима консултативне

наставе за запослене студенте)

СКРИПТАРНИЦА

– радним данима 08.00 – 14.00

- суботом 09.00 – 14.00 (у терминима консултативне

наставе за запослене студенте)

БИБЛИОТЕКА

– радним данима 08.00 – 14.00

- суботом 09.00 – 14.00 (у терминима консултативне

наставе за запослене студенте)
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1.2. РАСПОРЕД ЧАСОВА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ПРВА ГОДИНА – ПРВИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД УВОДНИХ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ
4.10. – 8.10.2021.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

9.50

Општа психологија
– теорија
др Јелена Мићевић
Карановић
амфитеатар

10.40

Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Музички
практикум –
вежбе
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Општа психологија
– вежбе
др Јелена Мићевић
Карановић
амфитеатар

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић
амфитеатар

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић
амфитеатар

11.30

Општа
педагогија –
вежбе
МА Ана
Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум –
вежбе
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Српски језик са
културом говора
вежбе
др Тамара Грујић
амфитеатар

Телесни развој и
здравствено
васпитање - вежбе
др Роса Шапић
амфитеатар

12.20

Хоспитовање 1
др Србислава
Павлов
МА Вукобрат
амфитеатар

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање
– вежбе
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

13.10

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање
– вежбе
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање
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СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ДРУГА ГОДИНА – ТРЕЋИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД УВОДНИХ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ
4.10. – 8.10.2021.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Методика
васпитно-
образовног рада –
теорија
др Миланка
Маљковић
методички
кабинет

Музичка радионица
– вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички  кабинет

9.50

Методика
васпитно-
образовног рада
вежбе
др Србислава
Павлов
методички
кабинет

Музичка радионица
– вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички  кабинет

10.4
0

Методичка пракса
1
др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат
педагошки
кабинет

Основе музичке
писмености – вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Од играчке до
рачунара- теорија
др Љиљана Крнета
информатички
кабинет

Социологија -
вежбе
др Ивана
Петковић
методички
кабинет

11.3
0

Стручни енглески
језик  - вежбе
МА Тања Бркљач
нова учионица

Основе музичке
писмености –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
нова учионица

Од играчке до
рачунара – вежбе
–
др Љиљана Крнета
информатички
кабинет

Социологија -
теорија
др Ивана
Петковић
методички
кабинет

12.2
0

Стручни енглески
језик  - вежбе
МА Тања Бркљач
нова учионица

Психологија дечје
игре – вежбе
др Јасмина
Кнежевић
педагошки
кабинет

13.1
0

Психологија дечје
игре – вежбе
др Јасмина
Кнежевић
педагошки
кабинет

 СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ТРЕЋА ГОДИНА – ПЕТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД УВОДНИХ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ
4.10. – 8.10.2021.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
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9.00

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
теорија
др Србислава
Павлов
педагошки кабинет

Нега и васпитање
деце предшколског
узраста - теорија
др Роса Шапић
амфитеатар

9.50

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
вежбе
МА Ана Вукобрат
педагошки кабинет

Нега и васпитање
деце предшколског
узраста - вежбе
др Роса Шапић
амфитеатар

10.40

Методичке
активности из
развоја говора –
теорија
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

Дечја
антропологија –
теорија
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

11.30

Методичке
активности из
развоја говора –
вежбе
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

Методичка
пракса 3
др Србислава
Павлов
МА Ана
Вукобрат
педагошки
кабинет

Дечја
антропологија –
вежбе
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

12.20

Методичке
активности из
ликовног
васпитања –
теорија
др Милорад
Степанов
ликовни кабинет

Методика
музичког
васпитања –
теорија
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Методичке
активности из
упознавања
околине –
теорија
др Данијела
Радловић
Чубрило
методички
кабинет

Методика физичког
и здравственог
васпитања-вежбе
др Ангела Месарош
Живков
методички кабинет

13.10
Методичке
активности из
ликовног
васпитања – вежбе
др Милорад
Степанов
ликовни кабинет

Методика
музичког
васпитања –
вежбе
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Методичке
активности из
упознавања
околине –
вежбе
др Данијела
Радловић
Чубрило
методички
кабинет

14.00
14.30 – 16.00
Методика развијања
почетних
математичких
појмова – теорија
др Драгана
Малешевић
методички кабинет

Методика физичког
и здравственог
васпитања - теорија
др Зоран Мијић
методички кабинет
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14.50
Методика развијања
почетних
математичких
појмова – вежбе
др Драгана
Малешевић
методички кабинет

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ПРВА ГОДИНА – ПРВИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД УВОДНИХ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ
4.10. – 8.10.2021.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

9.50

Општа психологија
– теорија
др Јелена Мићевић
Карановић
амфитеатар

10.40

Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Музички
практикум –
вежбе
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Општа психологија
– вежбе
др Јелена Мићевић
Карановић
амфитеатар

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић
амфитеатар

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић
амфитеатар

11.30

Општа
педагогија –
вежбе
МА Ана
Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум –
вежбе
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Српски језик са
културом говора
вежбе
др Тамара Грујић
амфитеатар

Телесни развој и
здравствено
васпитање - вежбе
др Роса Шапић
амфитеатар

12.20

Хоспитовање
1
др Србислава
Павлов
МА Ана
Вукобрат
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Физичко васпитање
– вежбе
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

13.10

Физичко васпитање
– вежбе
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

14.00

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

14.50

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар
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СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ДРУГА ГОДИНА – ТРЕЋИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД УВОДНИХ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ
4.10. – 8.10.2021.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Методика
васпитно-
образовног рада –
теорија
др Миланка
Маљковић
методички
кабинет

Музичка радионица
– вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички  кабинет

9.50

Методика
васпитно-
образовног рада
вежбе
др Србислава
Павлов
методички
кабинет

Музичка радионица
– вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички  кабинет

10.4
0

Методичка пракса
1
др Србислава
Павлов
МА Ана Вукобрат
МА Гордана
Рогановић
педагошки
кабинет

Основе музичке
писмености – вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Педагошка
психологија–
теорија
др Јасмина
Кнежевић
педагошки
кабинет

Социологија -
теорија
др Ивана
Петковић
методички
кабинет

11.3
0

Стручни енглески
језик  - вежбе
МА Тања Бркљач
нова учионица

Основе музичке
писмености –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
нова учионица

Педагошка
психологија –
вежбе
др Јасмина
Кнежевић
педагошки
кабинет

Социологија -
вежбе
др Ивана
Петковић
методички
кабинет

12.2
0

Стручни енглески
језик  - вежбе
МА Тања Бркљач
нова учионица

Психологија дечје
игре – вежбе
др Јасмина
Кнежевић
педагошки
кабинет

13.1
0

Психологија дечје
игре – вежбе
др Јасмина
Кнежевић
педагошки
кабинет
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 СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ТРЕЋА ГОДИНА – ПЕТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД УВОДНИХ ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ
4.10. – 8.10.2021.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
теорија
др Србислава
Павлов
педагошки кабинет

Традиционална музика
– теорија
др Кристина Плањанин
Симић
нова учионица

Нега и васпитање деце
предшколског узраста -
теорија
др Роса Шапић
амфитеатар

9.50

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
вежбе
МА Ана Вукобрат
педагошки кабинет

Традиционална музика
– теорија
др Кристина Плањанин
Симић
нова учионица

Нега и васпитање деце
предшколског узраста -
вежбе
др Роса Шапић
амфитеатар

10.40

Традиционална игра –
теорија
др Кристина Плањанин
Симић
нова учионица

Дечја антропологија –
теорија
др Наташа Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

11.30

Традиционална игра –
вежбе
МА Гордана Рогановић
амфитеатар

Дечја антропологија –
вежбе
др Наташа Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

12.20

Методичка пракса 3
др Србислава Павлов
МА Ана Вукобрат
МА Гордана Рогановић
педагошки кабинет

Антропологија
фолклора – теорија
др Ивана Петковић
нова учионица

13.10
Антропологија
фолклора – вежбе
др Ивана Петковић
нова учионица

14.00
14.00 – 15.40
Народни инструмент –
теорија
Слободан Балаћ, спец.
музички кабинет

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ПРВА ГОДИНА – ПРВИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ (ОНЛАЈН) НАСТАВЕ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић

Општа психологија –
теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић
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Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић

Општа психологија –
теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић

Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић

Општа психологија –
теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић

Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић

Општа психологија –
теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић

Општа психологија –
теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Општа психологија –
теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ДРУГА ГОДИНА – ТРЕЋИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ (ОНЛАЈН) НАСТАВЕ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Методика васпитно
-образовног рада –
теорија
др Миланка
Маљковић

Основе музичке
писмености – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Од играчке до
рачунара- теорија
др Љиљана Крнета

Социологија -теорија
др Ивана Петковић

Методика васпитно
-образовног рада –
теорија
др Миланка
Маљковић

Основе музичке
писмености – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Од играчке до
рачунара- теорија
др Љиљана Крнета

Социологија -теорија
др Ивана Петковић

Методика васпитно
-образовног рада –
теорија
др Миланка
Маљковић

Основе музичке
писмености – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Од играчке до
рачунара- теорија
др Љиљана Крнета

Социологија -теорија
др Ивана Петковић
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Методика васпитно
-образовног рада –
теорија
др Миланка
Маљковић

Основе музичке
писмености – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Од играчке до
рачунара- теорија
др Љиљана Крнета

Социологија -теорија
др Ивана Петковић

Основе музичке
писмености – теорија
др Кристина
Плањанин Симић
Основе музичке
писмености – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

 СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ТРЕЋА ГОДИНА – ПЕТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2020, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ (ОНЛАЈН) НАСТАВЕ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Методичке
активности из
развоја говора-
теорија
др Миланка
Маљковић

Методика
музичког
васпитања-
теорија
Слободан Балаћ,
спец.

Методика развијања
почетних
математичких
појмова – теорија
др Драгана
Малешевић

Методика
физичког и
здравственог
васпитања - теорија
др Зоран Мијић

Нега и васпитање
деце предшколског
узраста - теорија
др Роса Шапић

Методичке
активности из
развоја говора-
теорија
др Миланка
Маљковић

Методика
музичког
васпитања-
теорија
Слободан Балаћ,
спец.

Методика развијања
почетних
математичких
појмова – теорија
др Драгана
Малешевић

Методика
физичког и
здравственог
васпитања - теорија
др Зоран Мијић

Нега и васпитање
деце предшколског
узраста - теорија
др Роса Шапић

Методика
музичког
васпитања-
теорија
Слободан Балаћ,
спец.

Методика развијања
почетних
математичких
појмова – теорија
др Драгана
Малешевић

Методика
физичког и
здравственог
васпитања - теорија
др Зоран Мијић

Методичке
активности из
ликовног
васпитања - теорија
др Милорад
Степанов

Методика
музичког
васпитања-
теорија
Слободан Балаћ,
спец.

Методика развијања
почетних
математичких
појмова – теорија
др Драгана
Малешевић

Методика
физичког и
здравственог
васпитања - теорија
др Зоран Мијић

Дечја
антропологија –
теорија
др Наташа
Милошевић
Адамовић

Методичке
активности из
ликовног
васпитања - теорија
др Милорад
Степанов

Методика
музичког
васпитања-
теорија
Слободан Балаћ,
спец.

Методика развијања
почетних
математичких
појмова – теорија
др Драгана
Малешевић

Методика
физичког и
здравственог
васпитања - теорија
др Зоран Мијић

Дечја
антропологија –
теорија
др Наташа
Милошевић
Адамовић

Методика
музичког
васпитања-
теорија

Методика развијања
почетних
математичких
појмова – теорија

Методика
физичког и
здравственог
васпитања - теорија



49

Слободан Балаћ,
спец.

др Драгана
Малешевић

др Зоран Мијић

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
теорија
др Србислава
Павлов
Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
теорија
др Србислава
Павлов

Методичке
активности из
упознавања
околине – теорија
др Данијела
Радловић Чубрило
Методичке
активности из
упознавања
околине – теорија
др Данијела
Радловић Чубрило

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ПРВА ГОДИНА – ПРВИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ (ОНЛАЈН) НАСТАВЕ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић

Општа психологија
– теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић

Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић

Општа психологија
– теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић

Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић

Општа психологија
– теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић

Општа
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић

Општа психологија
– теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

Телесни развој и
здравствено
васпитање - теорија
др Роса Шапић

Општа психологија
– теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић
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Општа психологија
– теорија
др Јелена Мићевић
Карановић

Српски језик са
културом говора –
теорија
др Тамара Грујић

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ДРУГА ГОДИНА – ТРЕЋИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ (ОНЛАЈН) НАСТАВЕ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Методика
васпитно-
образовног рада
– теорија
др Миланка
Маљковић

Основе музичке
писмености –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Педагошка
психологија –
теорија
др Јасмина
Кнежевић

Социологија -теорија
др Ивана Петковић

Методика
васпитно-
образовног рада
– теорија
др Миланка
Маљковић

Основе музичке
писмености –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Педагошка
психологија –
теорија
др Јасмина
Кнежевић

Социологија -теорија
др Ивана Петковић

Методика
васпитно-
образовног рада
– теорија
др Миланка
Маљковић

Основе музичке
писмености –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Педагошка
психологија –
теорија
др Јасмина
Кнежевић

Социологија -теорија
др Ивана Петковић

Методика
васпитно-
образовног рада
– теорија
др Миланка
Маљковић

Основе музичке
писмености –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Педагошка
психологија –
теорија
др Јасмина
Кнежевић

Социологија -теорија
др Ивана Петковић

Основе музичке
писмености –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
Основе музичке
писмености –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић

 СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ТРЕЋА ГОДИНА – ПЕТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ (ОНЛАЈН) НАСТАВЕ



51

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Традиционална
игра – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Традиционална
музика – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Народни
инструмент –
теорија
Слободан Балаћ,
спец

Антропологија
фолклора – теорија
др Ивана Петковић

Нега и васпитање
деце предшколског
узраста - теорија
др Роса Шапић

Традиционална
игра – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Традиционална
музика – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Народни
инструмент –
теорија
Слободан Балаћ,
спец

Антропологија
фолклора – теорија
др Ивана Петковић

Нега и васпитање
деце предшколског
узраста - теорија
др Роса Шапић

Традиционална
игра – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Традиционална
музика – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Народни
инструмент –
теорија
Слободан Балаћ,
спец

Антропологија
фолклора – теорија
др Ивана Петковић

Традиционална
игра – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Традиционална
музика – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Народни
инструмент –
теорија
Слободан Балаћ,
спец

Антропологија
фолклора – теорија
др Ивана Петковић

Дечја
антропологија –
теорија
др Наташа
Милошевић
Адамовић

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
теорија
др Србислава
Павлов

Традиционална
музика – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Антропологија
фолклора – теорија
др Ивана Петковић

Дечја
антропологија –
теорија
др Наташа
Милошевић
Адамовић

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
теорија
др Србислава
Павлов

Традиционална
музика – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

Антропологија
фолклора – теорија
др Ивана Петковић

Традиционална
музика – теорија
др Кристина
Плањанин Симић
Традиционална
музика – теорија
др Кристина
Плањанин Симић

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ПРВА ГОДИНА – ПРВИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ
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ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Општа педагогија
– вежбе
1.група
МА Ана
Вукобрат
амфитеатар

Српски језик са културом
говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

9.50

Општа педагогија
– вежбе
1.група
МА Ана
Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум –
вежбе – 1.
група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Општа
психологија
– вежбе – 1.
група
др Јелена
Мићевић
Карановић
педагошки
кабинет

Српски језик са културом
говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и
здравствено васпитање -
вежбе – 1. група
др Роса Шапић
амфитеатар

10.40

Општа педагогија
– вежбе
2.група
МА Ана
Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум –
вежбе – 1.
група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Општа
психологија
– вежбе – 1.
група
др Јелена
Мићевић
Карановић
педагошки
кабинет

Српски језик са културом
говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и
здравствено васпитање -
вежбе – 1. група
др Роса Шапић
амфитеатар

11.30

Општа педагогија
– вежбе
2. група
МА Ана
Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум –
вежбе – 1.
група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Општа
психологија
– вежбе – 2.
група
др Јелена
Мићевић
Карановић
педагошки
кабинет

Српски језик са културом
говора
вежбе –1. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни
развој и
здравствено
васпитање
вежбе – 2.
Група
др Роса
Шапић
амфитеатар

Физичко
васпитање
– вежбе –
1. група
др Зоран
Мијић
сала за
физичко
васпитање

12.20

Музички
практикум –
вежбе – 1.
група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Општа
психологија
– вежбе – 2.
група
др Јелена
Мићевић
Карановић
педагошки
кабинет

12.50 – 13.40
Српски језик са културом
говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни
развој и
здравствено
васпитање
вежбе – 2.
Група
др Роса
Шапић
амфитеатар

Физичко
васпитање
– вежбе –
1. група
др Зоран
Мијић
сала за
физичко
васпитање

13.10

Музички
практикум –
вежбе – 2.
група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

13.40 – 14.30
Српски језик са културом
говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Физичко васпитање –
вежбе – 1. група
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

14.00

Музички
практикум –
вежбе – 2.
група

14.30 – 15.20
Српски језик са културом
говора вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Физичко васпитање –
вежбе – 1. група
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање
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Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

14.50

Музички
практикум –
вежбе – 2.
група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

15.20 – 16.10
Српски језик са културом
говора
вежбе – 2. група
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Физичко васпитање –
вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

15.40

Музички
практикум –
вежбе – 2.
група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање –
вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

16.30

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање –
вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

17.20

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко васпитање –
вежбе
2. група
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

18.10

Сценска уметност –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ДРУГА ГОДИНА – ТРЕЋИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ

ПОНЕДЕЉ
АК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Методика васпитно-
образовног рада
вежбе -1. група
др Србислава Павлов
методички кабинет

Психологија дечје
игре – вежбе
1. група
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

9.50

Методика васпитно-
образовног рада
вежбе -1. група
др Србислава Павлов
методички кабинет

Психологија дечје
игре – вежбе
1.група
др Јасмина
Кнежевић
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амфитеатар

10.4
0

Социологиј
а – вежбе
 -1. група
др Ивана
Петковић
педагошки
кабинет

Методика
васпитно-
образовн
ог рада
вежбе -1.
група
др
Србислав
а Павлов
методичк
и кабинет

Основе
музичке
писменос
ти –
вежбе – 2.
група
МА
Гордана
Роганови
ћ
амфитеат
ар

Психологија дечје
игре – вежбе
1. група
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

Од играчке до
рачунара –
вежбе –1.
група
др Љиљана
Крнета,
информатички
кабинет

Музичка
радионица –
вежбе
2.група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

11.3
0

Социологиј
а - вежбе
-1. група
др Ивана
Петковић
педагошки
кабинет

Методика
васпитно-
образовн
ог рада
вежбе -1.
група
др
Србислав
а Павлов
методичк
и кабинет

Основе
музичке
писменос
ти –
вежбе – 2.
група
МА
Гордана
Роганови
ћ
амфитеат
ар

Психологија дечје
игре – вежбе
1. група
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

Од играчке до
рачунара –
вежбе 1. група
др Љиљана
Крнета,
информатички
кабинет

Музичка
радионица –
вежбе
2.група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

12.2
0

Социологиј
а  - вежбе
-2. група
др Ивана
Петковић
педагошки
кабинет

Методика
васпитно-
образовн
ог рада
вежбе -2.
група
др
Србислав
а Павлов
методичк
и кабинет

Основе
музичке
писменос
ти –
вежбе – 1.
група
МА
Гордана
Роганови
ћ
амфитеат
ар

Психологија дечје
игре – вежбе
2. група
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

Од играчке до
рачунара –
вежбе –1.
група
др Љиљана
Крнета,
информатички
кабинет

Музичка
радионица –
вежбе
2.група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

13.1
0

Социологиј
а  - вежбе
-2. група
др Ивана
Петковић
педагошки
кабинет

Методика
васпитно-
образовн
ог рада
вежбе -2.
група
др
Србислав
а Павлов
методичк
и кабинет

Основе
музичке
писменос
ти –
вежбе – 1.
група
МА
Гордана
Роганови
ћ
амфитеат
ар

Психологија дечје
игре – вежбе
2. група
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

Од играчке до
рачунара –
вежбе 1. група
др Љиљана
Крнета,
информатички
кабинет

Музичка
радионица –
вежбе
2.група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

14.0
0

Стручни
енглески
језик  -
вежбе

Методика васпитно-
образовног рада
вежбе -2. група
др Србислава Павлов
методички кабинет

Психологија дечје
игре – вежбе
2.група
др Јасмина
Кнежевић

14.30 – 15.20
Од играчке до
рачунара –
вежбе 2. група

14.30 – 15.20
Музичка
радионица –
вежбе
1.група
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МА Тања
Бркљач
нова
учионица

амфитеатар др Љиљана
Крнета,
информатички
кабинет

Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

14.5
0

Стручни
енглески
језик  -
вежбе
МА Тања
Бркљач
нова
учионица

Методика васпитно-
образовног рада
вежбе -2. група
др Србислава Павлов
методички кабинет

Психологија дечје
игре – вежбе
2. група
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

15.20 – 16.10
Од играчке до
рачунара –
вежбе 2. група
др Љиљана
Крнета,
информатички
кабинет

15.20 – 16.10
Музичка
радионица –
вежбе
1.група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

15.4
0

Стручни
енглески
језик  -
вежбе
МА Тања
Бркљач
нова
учионица

16.10 – 17.00
Од играчке до
рачунара –
вежбе 2. група
др Љиљана
Крнета,
информатички
кабинет

16.10 – 17.00
Музичка
радионица –
вежбе
1.група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

16.3
0

Стручни
енглески
језик  -
вежбе
МА Тања
Бркљач
нова
учионица

17.00 – 17.50
Од играчке до
рачунара –
вежбе 2. група
др Љиљана
Крнета,
информатички
кабинет

17.00 – 17.50
Музичка
радионица –
вежбе
1.група
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ТРЕЋА ГОДИНА – ПЕТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
9.50 – 10.40
Методика
физичког и
здравственог
васпитања-
вежбе Г1
др Ангела
Месарош
Живков
нова учионица

9.50 – 10.40
Методика
развијања
почетних
математички
х појмова –
вежбе Г1
др Драгана
Малешевић
методички
кабинет

9.50 – 10.40
Методика
музичког
васпитања-
вежбе Г2
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

11.30 – 12.20
Дечја антропологија –
вежбе 1. група
др Наташа Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет
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10.40 – 11.30
Методика
физичког и
здравственог
васпитања-
вежбе Г1
др Ангела
Месарош
Живков
нова учионица

10.40 – 11.30
Методика
развијања
почетних
математички
х појмова –
вежбе Г1
др Драгана
Малешевић
методички
кабинет

10.40 – 11.30
Методика
музичког
васпитања-
вежбе Г2
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

12.20 – 13.10
Дечја антропологија –
вежбе 1. група
др Наташа Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

11.30 – 12.20
Методика
физичког и
здравственог
васпитања-
вежбе Г2
др Ангела
Месарош
Живков
нова учионица

11.30 – 12.20
Методика
развијања
почетних
математички
х појмова –
вежбе Г2
др Драгана
Малешевић
методички
кабинет

11.30 – 12.20
Методика
музичког
васпитања-
вежбе Г1
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

12.20 – 13.10
Основе
инклузивног
васпитања и
образовања –
вежбе
МА Ана
Вукобрат
методички
кабинет

12.20 – 13.10
Методика
физичког и
здравственог
васпитања-
вежбе Г2
др Ангела
Месарош
Живков
нова учионица

12.20 – 13.10
Методика
развијања
почетних
математички
х појмова –
вежбе Г2
др Драгана
Малешевић
методички
кабинет

12.20 – 13.10
Методика
музичког
васпитања-
вежбе Г1
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

13.10 – 14.00
Дечја
антрополог
ија – вежбе
2. група
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки
кабинет

13.30 –
14.20
Нега и
васпитање
деце
предшколск
ог узраста -
вежбе 1.
група
др Роса
Шапић
амфитеата
р

13.10 – 14.00
Основе
инклузивног
васпитања и
образовања –
вежбе
МА Ана
Вукобрат
методички
кабинет

14.00 – 14.50
Дечја
антрополог
ија – вежбе
2. група
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки
кабинет

14.20 –
15.10
Нега и
васпитање
деце
предшколск
ог узраста -
вежбе 1.
група
др Роса
Шапић
амфитеата
р

15.10 – 16.00
Нега и васпитање деце
предшколског узраста -
вежбе 2. група
др Роса Шапић
амфитеатар
16.00 – 16.50
Нега и васпитање деце
предшколског узраста -
вежбе 2. група
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др Роса Шапић
амфитеатар

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ПРВА ГОДИНА – ПРВИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Општа
педагогија –
вежбе
МА Ана
Вукобрат
амфитеатар

Српски језик са
културом говора
вежбе
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

9.50

Општа
педагогија –
вежбе
МА Ана
Вукобрат
амфитеатар

Музички
практикум –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

Општа психологија
– вежбе
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

Српски језик са
културом говора
вежбе
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

10.40

Музички
практикум –
вежбе Слободан
Балаћ, спец.
музички кабинет

Општа психологија
– вежбе
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

Српски језик са
културом говора
вежбе
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

11.30

Музички
практикум –
вежбе Слободан
Балаћ, спец.
музички кабинет

Српски језик са
културом говора
вежбе
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

Телесни развој и
здравствено
васпитање - вежбе
др Роса Шапић
амфитеатар

12.20

Музички
практикум –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

Сценска уметност
– вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Телесни развој и
здравствено
васпитање - вежбе
др Роса Шапић
амфитеатар

13.10

Сценска уметност
– вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко
васпитање –
вежбе
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

14.00

Сценска уметност
– вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Физичко
васпитање –
вежбе
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

14.50
Сценска уметност
– вежбе
др Милан Мађарев

Физичко
васпитање –
вежбе
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амфитеатар др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

15.40

Физичко
васпитање –
вежбе
др Зоран Мијић
сала за физичко
васпитање

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ДРУГА ГОДИНА – ТРЕЋИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Методика
васпитно-
образовног рада -
вежбе
др Србислава
Павлов
методички
кабинет

Психологија дечје
игре – вежбе
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

9.50

Методика
васпитно-
образовног рада -
вежбе
др Србислава
Павлов
методички
кабинет

Психологија дечје
игре – вежбе
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

10.40

Методика
васпитно-
образовног рада -
вежбе
др Србислава
Павлов
методички
кабинет

Психологија дечје
игре – вежбе
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

Музичка
радионица –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички
кабинет

11.30

Методика
васпитно-
образовног дада -
вежбе
др Србислава
Павлов
методички
кабинет

Психологија дечје
игре – вежбе
др Јасмина
Кнежевић
амфитеатар

Музичка
радионица –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички
кабинет

12.20

Социологија -
вежбе
др Ивана
Петковић
педагошки
кабинет

Основе музичке
писмености –
вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Педагошка
психологија –
вежбе
др Јасмина
Кнежевић
нова учионица

Музичка
радионица –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички
кабинет
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13.10

Социологија -
вежбе
др Ивана
Петковић
педагошки
кабинет

Основе музичке
писмености –
вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Педагошка
психологија –
вежбе
др Јасмина
Кнежевић
нова учионица

Музичка
радионица –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички
кабинет

14.00

14.00 – 17.10
Стручни енглески
језик  - вежбе
МА Тања Бркљач
нова учионица

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ
ТРЕЋА ГОДИНА – ПЕТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 11.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
9.00
9.50
10.40
11.30

12.20

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
вежбе
МА Ана Вукобрат
методички
кабинет

13.10

Основе инклузивног
васпитања и
образовања –
вежбе
МА Ана Вукобрат
методички
кабинет

13.10 – 14.00
Дечја
антропологија –
вежбе
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

14.00

Антропологија
фолклора – вежбе
др Ивана Петковић
педагошки кабинет

Традиционална
игра – вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Народни
инструмент –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

14.00 – 14.50
Дечја
антропологија –
вежбе
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

14.50

Антропологија
фолклора – вежбе
др Ивана Петковић
педагошки кабинет

Традиционална
игра – вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Народни
инструмент –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

15.10 – 16.00
Нега и васпитање
деце предшколског
узраста - вежбе
др Роса Шапић
амфитеатар

15.40

Антропологија
фолклора – вежбе
др Ивана Петковић
педагошки кабинет

Традиционална
игра – вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Народни
инструмент –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.

16.00 – 16.50
Нега и васпитање
деце предшколског
узраста - вежбе
др Роса Шапић
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музички кабинет амфитеатар

16.30

Антропологија
фолклора – вежбе
др Ивана Петковић
педагошки кабинет

Традиционална
игра – вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

Народни
инструмент –
вежбе
Слободан Балаћ,
спец.
музички кабинет

17.20

Традиционална
игра – вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

18.10

Традиционална
игра – вежбе
МА Гордана
Рогановић
амфитеатар

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
ТРЕЋА ГОДИНА – ПЕТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 18.10.2021, А НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ
РАСПОРЕД НАСТАВЕ ВЕЖБИ ИЗ МЕТОДИЧКИХ АКТИВНОСТИ

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТА
К

9.00 – 9.50
Методичке активности
из  развоја говора – Г1
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

9.00 – 9.50
Методичке активности из
ликовног васпитања – Г1
др Милорад Степанов
ликовни кабинет

9.50 – 10.40
Методичке активности
из  развоја говора – Г1
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

9.50 – 10.40
Методичке активности из
ликовног васпитања – Г1
др Милорад Степанов
ликовни кабинет

10.40 – 11.30
Методичке активности
из  развоја говора – Г1
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

10.40 – 11.30
Методичке активности из
ликовног васпитања – Г1
др Милорад Степанов
ликовни кабинет

12.20 – 13.10
Методичке активности из
упознавања околине- Г1
др Данијела Радловић
Чубрило
методички кабинет

12.20 – 13.10
Методичке активности из
упознавања околине – Г2
др Данијела Радловић
Чубрило
методички кабинет

11.30 – 12.20
Методичке активности
из  развоја говора – Г1
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

11.30 – 12.20
Методичке активности из
ликовног васпитања – Г1
др Милорад Степанов
ликовни кабинет

13.10 – 14.00
Методичке активности из
упознавања околине- Г1
др Данијела Радловић
Чубрило
методички кабинет

13.10 – 14.00
Методичке активности из
упознавања околине – Г2
др Данијела Радловић
Чубрило
методички кабинет

12.50 – 13.40
Методичке активности
из  развоја говора – Г2
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

12.50 – 13.40
Методичке активности из
ликовног васпитања – Г2
др Милорад Степанов
ликовни кабинет

10.40 – 11.30
Методичке активности из
упознавања околине- Г1
др Данијела Радловић
Чубрило
 методички кабинет

10.40 – 11.30
Методичке активности из
упознавања околине – Г2
др Данијела Радловић
Чубрило
методички кабинет
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13.40 – 14.30
Методичке активности
из  развоја говора – Г2
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

13.40 – 14.30
Методичке активности из
ликовног васпитања – Г2
др Милорад Степанов
ликовни кабинет

11.30 – 12.20
Методичке активности из
упознавања околине- Г1
др Данијела Радловић
Чубрило
методички кабинет

11.30 – 12.20
Методичке активности из
упознавања околине – Г2
др Данијела Радловић
Чубрило
методички кабинет

14.30 – 15.20
Методичке активности
из  развоја говора – Г2
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

14.30 – 15.20
Методичке активности из
ликовног васпитања – Г2
др Милорад Степанов
ликовни кабинет

15.20 – 16.10
Методичке активности
из  развоја говора – Г2
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

15.20 – 16.10
Методичке активности из
ликовног васпитања – Г2
др Милорад Степанов
ликовни кабинет

Распоред наставе за летњи семестар школске 2021/22.године
Редовна настава

РАСПОРЕД НАСТАВЕ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ПРВА ГОДИНА – ДРУГИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Предшколска
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Књижевност за
децу – теорија
др Тамара Грујић
педагошки
кабинет

9.50

Предшколска
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Развојна
психологија –
теорија
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

Књижевност за
децу – теорија
др Тамара Грујић
педагошки
кабинет

10.4
0

Предшколска
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Интернет за
васпитаче –
вежбе
др Љиљана
Крнета
информатички
кабинет

Развојна
психологија –
теорија
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

Књижевност за
децу – вежбе
др Тамара Грујић
педагошки
кабинет

11.3
0

Предшколска
педагогија – вежбе
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Интернет за
васпитаче –
вежбе
др Љиљана
Крнета
информатички
кабинет

Развојна
психологија –
вежбе
др Јелена Мићевић
Карановић
педагошки кабинет

Књижевност за
децу – вежбе
др Тамара Грујић
педагошки
кабинет
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12.2
0

Управљање
односима и
партнерство у
вртићу – вежбе
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Енглески језик –
теорија
МА Тања Бркљач
музички кабинет

Радионица за игру
– вежбе
др Александар
Јоксимовић
амфитеатар

13.1
0

Управљање
односима и
партнерство у
вртићу – вежбе
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Енглески језик –
теорија
МА Тања Бркљач
музички кабинет

Радионица за игру
– вежбе
др Александар
Јоксимовић
амфитеатар

14.0
0

Енглески језик –
вежбе
МА Тања Бркљач
музички кабинет

Менаџмент у
предшколском
васпитању и
образовању – теорија
др Јасмина
Арсенијевић
методички кабинет

14.5
0

Енглески језик –
вежбе
МА Тања Бркљач
музички кабинет

Менаџмент у
предшколском
васпитању и
образовању – вежбе
др Јасмина
Арсенијевић
методички кабинет

РАСПОРЕД НАСТАВЕ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ДРУГА ГОДИНА – ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Методика развоја
говора – теорија
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

Методика ликовног
васпитања –
теорија
др Милорад
Степанов
ликовни кабинет

Специјална
педагогија –
теорија
др Загорка Марков
педагошки кабинет

9.50

Методика развоја
говора – теорија
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

Методика ликовног
васпитања –
теорија
др Милорад
Степанов
ликовни кабинет

Специјална
педагогија –
теорија
др Загорка Марков
педагошки кабинет

Ментална хигијена
– вежбе
др Роса Шапић
педагошки кабинет

10.4
0

Методика развоја
говора – теорија
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

Методика ликовног
васпитања –
теорија
др Милорад
Степанов
ликовни кабинет

Специјална
педагогија –
теорија
др Загорка Марков
педагошки кабинет

Ментална хигијена
– вежбе
др Роса Шапић
педагошки кабинет
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11.3
0

Методика развоја
говора – вежбе
др Миланка
Маљковић
методички кабинет

Методика ликовног
васпитања – вежбе
др Милорад
Степанов
ликовни кабинет

Рачунарство у
васпитно-
образовном раду –
вежбе
др Љиљана
Крнета
информатички
кабинет

Методика
упознавања околине
– теорија
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

12.2
0

Специјална
педагогија – вежбе
др Србислава
Павлов
методички кабинет

Рачунарство у
васпитно-
образовном раду –
вежбе
др Љиљана
Крнета
информатички
кабинет

Креативна драма
– вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Методика
упознавања околине
– теорија
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

13.1
0

Специјална
педагогија – вежбе
др Србислава
Павлов
методички кабинет

Креативна драма
– вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Методика
упознавања околине
– теорија
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

14.0
0

Методика
упознавања околине
– вежбе
др Наташа
Милошевић
Адамовић
педагошки кабинет

РАСПОРЕД НАСТАВЕ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ТРЕЋА ГОДИНА – ШЕСТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.50

Истраживања у
предшколском
васпитању и
образовању – теорија
др Србислава Павлов
методички кабинет

Методичке активности
из развијања почетних
математичких појмова
– теорија
др Драгана Малешевић
методички кабинет

10.4
0

Истраживања у
предшколском
васпитању и
образовању – вежбе
др Србислава Павлов
методички кабинет

Методичке активности
из развијања почетних
математичких појмова
– вежбе
др Драгана Малешевић
методички кабинет

11.3
0

Методичке
активности из
музичког
васпитања –
теорија
Слободан
Балаћ, спец.

Истраживања у
предшколском
васпитању и
образовању – вежбе
др Србислава Павлов
методички кабинет

Методичке активности
из развијања почетних
математичких појмова
– вежбе
др Драгана Малешевић
методички кабинет
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музички
кабинет

12.2
0

Методичке
активности из
музичког
васпитања –
вежбе
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Методичке активности
из физичког и
здравственог васпитања
– теорија
др Ангела Месарош
Живков
педагошки кабинет

Професионалне
вештине – теорија
др Драгана Малешевић
методички кабинет

Комуникативне
способности
савременог
васпитача –
теорија
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

13.1
0

Методичке
активности из
музичког
васпитања –
вежбе
Слободан
Балаћ, спец.
музички
кабинет

Методичке активности
из физичког и
здравственог васпитања
– вежбе
др Ангела Месарош
Живков
сала за физичко
васпитање

Професионалне
вештине – вежбе
др Драгана Малешевић
методички кабинет

Комуникативне
способности
савременог
васпитача – вежбе
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

14.0
0

Методичке активности
из физичког и
здравственог васпитања
– вежбе
др Ангела Месарош
Живков
сала за физичко
васпитање

Професионалне
вештине – вежбе
др Драгана Малешевић
методички кабинет

Комуникативне
способности
савременог
васпитача – вежбе
др Тамара Грујић
педагошки кабинет

РАСПОРЕД НАСТАВЕ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

ПРВА ГОДИНА – ДРУГИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022.

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.00

Предшколска
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Књижевност за
децу – теорија
др Тамара
Грујић
педагошки
кабинет

9.50

Предшколска
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Развојна
психологија –
теорија
др Јелена
Мићевић
Карановић
педагошки
кабинет

Књижевност за
децу – теорија
др Тамара
Грујић
педагошки
кабинет

10.4
0

Предшколска
педагогија –
теорија
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Интернет за
васпитаче –
вежбе
др Љиљана
Крнета
информатички
кабинет

Развојна
психологија –
теорија
др Јелена
Мићевић
Карановић

Књижевност за
децу – вежбе
др Тамара
Грујић
педагошки
кабинет
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педагошки
кабинет

11.3
0

Предшколска
педагогија – вежбе
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Интернет за
васпитаче –
вежбе
др Љиљана
Крнета
информатички
кабинет

Развојна
психологија –
вежбе
др Јелена
Мићевић
Карановић
педагошки
кабинет

Књижевност за
децу – вежбе
др Тамара
Грујић
педагошки
кабинет

12.2
0

Управљање
односима и
партнерство у
вртићу – вежбе
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Енглески језик –
теорија
МА Тања Бркљач
музички кабинет

Радионица за игру
– вежбе
др Александар
Јоксимовић
амфитеатар

13.1
0

Управљање
односима и
партнерство у
вртићу – вежбе
др Мирсада
Џаферовић
амфитеатар

Енглески језик –
теорија
МА Тања Бркљач
музички кабинет

Радионица за игру
– вежбе
др Александар
Јоксимовић
амфитеатар

14.0
0

Енглески језик –
вежбе
МА Тања Бркљач
музички кабинет

Менаџмент у
предшколском
васпитању и
образовању – теорија
др Јасмина
Арсенијевић
методички кабинет

14.5
0

Енглески језик –
вежбе
МА Тања Бркљач
музички кабинет

Менаџмент у
предшколском
васпитању и
образовању – вежбе
др Јасмина
Арсенијевић
методички кабинет

РАСПОРЕД НАСТАВЕ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

ДРУГА ГОДИНА – ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022.

ПОНЕДЕЉА
К УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.50

Увод у појам игре са
лабанотацијом -
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
амфитеатар

Ментална хигијена –
вежбе
др Роса Шапић
педагошки кабинет
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10.4
0

Увод у појам
игре са
лабанотацијом -
вежбе
Гордана
Рогановић,
мастер
амфитеатар

Увод у појам игре са
лабанотацијом -
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
амфитеатар

Ментална хигијена –
вежбе
др Роса Шапић
педагошки кабинет

11.3
0

Увод у појам
игре са
лабанотацијом -
вежбе
Гордана
Рогановић,
мастер
амфитеатар

Рачунарство у
васпитно-
образовном раду –
вежбе
др Љиљана Крнета
информатички
кабинет

Увод у појам игре са
лабанотацијом -
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
амфитеатар

Етнологија – теорија
др Ивана Петковић
учионица бр. 3

12.2
0

Рачунарство у
васпитно-
образовном раду –
вежбе
др Љиљана Крнета
информатички
кабинет

Креативна драма –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Етнологија – теорија
др Ивана Петковић
учионица бр. 3

13.1
0

Радионица за
традиционалну и
народну уметност –
вежбе
др Александар
Јоксимовић
амфитеатар

Креативна драма –
вежбе
др Милан Мађарев
амфитеатар

Етнологија – теорија
др Ивана Петковић
учионица бр. 3

14.0
0

Радионица за
традиционалну и
народну уметност –
вежбе
др Александар
Јоксимовић
амфитеатар

Радионица за
традиционалну и
народну уметност –
теорија
др Милан Мађарев
амфитеатар

Етнологија – теорија
др Ивана Петковић
учионица бр. 3

14.5
0

Радионица за
традиционалну и
народну уметност –
теорија
др Милан Мађарев
амфитеатар

Етнологија – вежбе
др Ивана Петковић
учионица бр. 3

15.4
0

Историја игре -
теорија
др Милан Мађарев
амфитеатар

Дечје народно
стваралаштво - теорија
др Наташа Милошевић
Адамовић
музички кабинет

16.3
0

Историја игре -
теорија
др Милан Мађарев
амфитеатар

Дечје народно
стваралаштво - теорија
др Наташа Милошевић
Адамовић
музички кабинет

17.2
0

Историја игре -
теорија
др Милан Мађарев
амфитеатар

Дечје народно
стваралаштво - вежбе
др Наташа Милошевић
Адамовић
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музички кабинет

18.1
0

Дечје народно
стваралаштво - вежбе
др Наташа Милошевић
Адамовић
музички кабинет

РАСПОРЕД НАСТАВЕ
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

ТРЕЋА ГОДИНА – ШЕСТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022.

ПОНЕДЕЉА
К УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

9.50

Истраживања у
предшколском
васпитању и
образовању –
теорија
др Србислава Павлов
методички кабинет

Методика
традиционалне игре –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
музички кабинет

10.4
0

Истраживања у
предшколском
васпитању и
образовању – вежбе
др Србислава Павлов
методички кабинет

Методика
традиционалне игре –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
музички кабинет

11.3
0

Истраживања у
предшколском
васпитању и
образовању – вежбе
др Србислава Павлов
методички кабинет

Методика
традиционалне игре –
теорија
др Кристина
Плањанин Симић
музички кабинет

12.2
0

Методика
традиционалне игре
– вежбе
МА Гордана
Рогановић
музички кабинет

Професионалне
вештине – теорија
др Драгана
Малешевић
методички кабинет

Комуникативне
способности
савременог
васпитача –
теорија
др Тамара Грујић
педагошки
кабинет

Традиционално
певање – теорија
др Кристина
Плањанин Симић
музички кабинет

13.1
0

Методика
традиционалне игре
– вежбе
МА Гордана
Рогановић
музички кабинет

Професионалне
вештине – вежбе
др Драгана
Малешевић
методички кабинет

Комуникативне
способности
савременог
васпитача –
вежбе
др Тамара Грујић
педагошки
кабинет

Традиционално
певање – теорија
др Кристина
Плањанин Симић
музички кабинет
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14.0
0

Традиционално
певање – вежбе
МА Гордана
Рогановић
музички кабинет

Професионалне
вештине – вежбе
др Драгана
Малешевић
методички кабинет

Комуникативне
способности
савременог
васпитача –
вежбе
др Тамара Грујић
педагошки
кабинет

Традиционално
певање – теорија
др Кристина
Плањанин Симић
музички кабинет

14.5
0

Традиционално
певање – вежбе
МА Гордана
Рогановић
музички кабинет

15.4
0

Традиционално
певање – вежбе
МА Гордана
Рогановић
музички кабинет

5.2. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;
www.vaspitacka.edu.rs

ИНФОРМАТОР
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ И РАСПОРЕД

за школску 2021-2022. годину
1. семестар за прву годину студија и
3. семестар за другу годину студија

КООРДИНАТОР ЗА
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

др Јелена Мићевић Карановић, проф.

НАСТАВА НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
ЧАСОВИ ВЕЖБИ ОДРЖАВАЋЕ СЕ У ШКОЛИ, ПРЕМА РАСПОРЕДУ, УЗ СТРОГО
ПОШТОВАЊЕ СВИХ ПРОПИСАНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ (обавезно ношење маски,

дезинфекције...), А ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ ОНЛАЈН.
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ПРЕДМЕТИ И НАСТАВНИЦИ У 1. СЕМЕСТРУ

1. ГОДИНA СТУДИЈА – 1. семестар:
Студент полаже 3 обавезна, 2 од 3 изборна предмета и реализује стручну праксу

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ
 1. ГОДИНА СТУДИЈА

Р.Б
.

С
т ПРЕДМЕТ/СЕМЕСТАР I II III IV ЕСПБ

АКАДЕМСКО – ОПШТЕОБРАЗОВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА  6,59%
1. О Методологија истраживања 3+3 6

СТРУЧНА ГРУПА ПРЕДМЕТА 38,46%

2. О Холистички приступ у психомоторном
развоју предшколског детета 3+3 5

3. О Активности предшколског детета у
природној и друштвеној средини 2+2 5

4. О Стручна пракса
45

часо
ва

45
часо
ва

90
часов

а
- 4+4+6

5. И Дете и медији 2+2 5
6. И Традиција у пракси предшколског детета 2+2 5

7. И
Праћење развоја и планирање васпитно-
образовног рада за децу са сметњама у
развоју

2+2 5

8. И Кинезитерапија у раду са децом
предшколског узраста 2+2 5

9. И Игра као центар предшколског
курикулума 2+2 5

10. И Музичка култура и предшколско дете 2+2 5

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА 54,95%
11. O Психологија деце са посебним потребама 3+3 5

12. О Припрема деце са сметњама у развоју за
полазак у школу 2+2 5

13. О Академско писање 3+3 6

14. О Дидактичко – методичке перспективе у
пракси  рада васпитача 3+3 5

15. О Дечја креативност у свету  уметности  и
културе 2+2 4

16. О Академски енглески језик 3+3 5
17. И Системи управљања у образовању 2+2 5

18. И Интермедијалност у књижевним садржај
има за децу предшколског узраста 2+2 5

19. И Савремени методички правци у
предшколском васпитању и образовању 2+2 5

20. О Стручно истраживачки рад 0+2
0 10

О МАСТЕР рад 20 20

УКУПНО ЧАСОВА – теорија/вежбе
11+1

1
315

9+9
285

10+10
300

0+2
0

300
1200

ЕСПБ ПО СЕМЕСТРИМА 30 30 30 30 120

../КЊИГА ПРЕДМЕТА/decja kreativnost u svetu umetnosti i kulturi.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/decja kreativnost u svetu umetnosti i kulturi.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/Sistemi upravljanja u u obrazovanju.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/intermedijalnost u knjizevnim zanrovima za decu predskolskog uzrasta.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/intermedijalnost u knjizevnim zanrovima za decu predskolskog uzrasta.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/Savremeni metodički pravci u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/Savremeni metodički pravci u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/strucno istrazivacki rad.xls
../КЊИГА ПРЕДМЕТА/master rad.xls
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Обавезни предмети
 Методологија истраживања (3+3) др Мирсада Џаферовић и Ана Вукобрат, мастер
 Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета (3+3) др Ангела Месарош

Живков и др Зоран Мијић
 Психологија деце са посебним потребама (3+3) др Јелена Мићевић Карановић

Изборни предмети
 Дете и медији (2+2) др Љиљана Крнета (теорија) и др Јасмина Арсенијевић (вежбе)
 Традиција у пракси предшколског детета (2+2) др Милан Мађарев
 Савремени методички правци у предшколском васпитању и образовању (2+2) др Данијела

Радловић Чубрило
Стручна пракса (45 часова)

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер

ПРВА ГОДИНА

30. OКТОБАР 2021.
ПРЕ ПРИЈЕМА СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ, СТУДЕНТИ ИМАЈУ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ,

Савремени методички правци у предшколском васпитању и образовању
др Данијела Радловић Чубрило (Педагошки кабинет)

8.30-9.30

НАКОН ТОГА ЈЕ ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА 1. ГОДИНЕ У 9.30-10.00 у
Амфитеатру школе

(ПРИСУСТВУЈУ СТУДЕНТИ ПРВЕ ГОДИНЕ, КООРДИНАТОР ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ
СТУДИЈЕ И ДИРЕКТОРИЦА ШКОЛЕ) – након тога, настава по распореду ОД 10.00

ПРВА ГРУПА ДРУГА ГРУПА

10.00-11.00
Психологија деце са посебним потребама

др Јелена Мићевић Карановић
Педагошки кабинет

10.00-11.00
Холистички приступ у психомоторном развоју

предшколског детета
др Ангела Месарош Живков и др Зоран Мијић

Методички кабинет
11.00-12.00

Холистички приступ у психомоторном развоју
предшколског детета

др Ангела Месарош Живков и др Зоран Мијић
Методички кабинет

11.00-12.00
Психологија деце са посебним потребама

др Јелена Мићевић Карановић
Педагошки кабинет

12.00-12.15
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

12.00-12.15
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

12.15-13.15
Методологија истраживања

др Мирсада Џаферовић Ана Вукобрат, мастер
Педагошки кабинет

12.30-13.15
Стручна пракса

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер
Методички кабинет

13.15-14.15
Стручна пракса

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер
Методички кабинет

13.15-14.15
Методологија истраживања

др Мирсада Џаферовић и Ана Вукобрат, мастер
Педагошки кабинет

14.15-14.30
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

14.15-14.30
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

14.30-16.00
Дете и медији
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др Јасмина Арсенијевић
др Љиљана Крнета

Информатички кабинет
16.00-17.30

Традиција у пракси предшколског детета
др Милан Мађарев
Библиотека школе

НАПОМЕНА:
Настава ће се реализовати и онлајн (теорија), као и у додатним терминима у договору са
наставницима и њиховим предлозима о којима ћете бити накнадно обавештени.

НОВЕМБАР
20. 11. 2021.
27.11. 2021.

ДЕЦЕМБАР
11. 12. 2021.
18. 12. 2021.

ЈАНУАР
15. 01. 2022.

Према распореду за новембар, децембар, јануар:
Савремени методички правци у предшколском васпитању и образовању

др Данијела Радловић Чубрило (Педагошки кабинет)
8.30-10.00

10.00-11.00
Психологија деце са посебним потребама

др Јелена Мићевић Карановић
Педагошки кабинет

10.00-11.00
Холистички приступ у психомоторном развоју

предшколског детета
др Ангела Месарош Живков и др Зоран Мијић

Методички кабинет
11.00-12.00

Холистички приступ у психомоторном
развоју предшколског детета

др Ангела Месарош Живков и др Зоран
Мијић

Методички кабинет

11.00-12.00
Психологија деце са посебним потребама

др Јелена Мићевић Карановић
Педагошки кабинет

12.00-12.15
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

12.00-12.15
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

12.15-13.15
Методологија истраживања

др Мирсада Џаферовић Ана Вукобрат, мастер
Педагошки кабинет

12.30-13.15
Стручна пракса

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер
Методички кабинет

13.15-14.15
Стручна пракса

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер
Методички кабинет

13.15-14.15
Методологија истраживања

др Мирсада Џаферовић и Ана Вукобрат, мастер
Педагошки кабинет

14.15-14.30
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

14.15-14.30
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

14.30-16.00
Дете и медији

др Јасмина Арсенијевић
др Љиљана Крнета
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Информатички кабинет
16.00-17.30

Традиција у пракси предшколског детета
др Милан Мађарев
Библиотека школе

СПИСАК СТУДЕНАТА 1. ГОДИНЕ ПО ГРУПАМА – ЗА ОБАВЕЗНЕ ПРЕДМЕТЕ1

1. група:
1. АЛТЕРОВ МИЛИЦА
2. АНЂЕЛИЋ ЈОВАН
3. БАНЧ ЈАСНА
4. БИЈЕЉАЦ КАТАЛИН
5. БРАКУС ДРАГАНА
6. ВИДОВИЋ ВЕЛИБОРКА
7. ВЛАХОВИЋ ТАТЈАНА
8. ВОЈНОВИЋ ЈАСМИНА
9. ЂУРЂЕВ МОНИКА
10. ЕРДЕЉАН ТЕОДОРА
11. ЗМИЈАЊАЦ БОЈАНА
12. ИЛИЈЕВ ВАЊА
13. ЈЕВТИЋ ТАМАРА
14. ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
15. ЈОВИЧИН ИВАНА
16. КИКАНОВИЋ МАРИЈА
17. КИШ КАТАЛИН
18. КИШ МИРЈАНА
19. КОЈИЋ ШЕГУЉЕВ ДУЊА
20. КОЈОВИЋ СВЕТЛАНА
21. КОСАНОВИЋ ЈОВАНА
22. КРАКАНОВИЋ ТИЈАНА
23. КРНЕТА СВЕТЛАНА
24. КРСТИН ИВАНА
25. ЛАДИЧОРБИЋ ЕМИЛИЈА

2. група
1. ЛОНЧАРСКИ РАДИСАВЉЕВ ЈЕЛЕНА
2. МАЗУР МАРИЈАНА
3. МАЈСТОРОВИЋ СЛАЂАНА
4. МАРИНКОВИЋ ДУЊА
5. МИЛИЋЕВИЋ МИЛОШ
6. МИХАЈЛОВ АЊА
7. МИШКОВ МИРОСЛАВА
8. МРДАКОВИЋ БОБАНА
9. МРЂЕН МАРИЈАНА
10. НИЋИН РАДИНКА
11. НОНКОВИЋ САЊА
12. ОСТОЈИЋ ИВАНА

1 Прелазак студената из једне у другу групу је дозвољена само уколико студент нађе замену за тај прелазак
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13. ПАВЛОВИЋ МАРИЈА
14. ПРОТИЋ ИВАНА
15. РАЂЕНОВИЋ НАТАША
16. РАЦ САБО МАРИЈА
17. РУКАВИНА МАРКО
18. СУВАЈАЦ МИЛИВОЈКА
19. СУЗИЋ АЛЕКСАНДРА
20. ТАКАЧ МАРИЈАНА
21. ТОМИЋ КАТИЦА
22. ТРЕНГОВСКИ САЊА
23. ЋИРИЋ ИВАНА
24. ХАЛАИ НИКОЛА
25. ЦВЕТИЋАНИН ИСИДОРА

СПИСАК СТУДЕНАТА 1. ГОДИНЕ ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

Дете и медији
1. АЛТЕРОВ МИЛИЦА
2. АНЂЕЛИЋ ЈОВАН
3. БАНЧ ЈАСНА
4. БИЈЕЉАЦ КАТАЛИН
5. БРАКУС ДРАГАНА
6. ВИДОВИЋ ВЕЛИБОРКА
7. ВОЈНОВИЋ ЈАСМИНА
8. ЂУРЂЕВ МОНИКА
9. ЕРДЕЉАН ТЕОДОРА
10. ЗМИЈАЊАЦ БОЈАНА
11. ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
12. ЈОВИЧИН ИВАНА
13. КИКАНОВИЋ МАРИЈА
14. КИШ КАТАЛИН
15. КИШ МИРЈАНА
16. КОЈИЋ ШЕГУЉЕВ ДУЊА
17. КОЈОВИЋ СВЕТЛАНА
18. КОСАНОВИЋ ЈОВАНА
19. КРАКАНОВИЋ ТИЈАНА
20. КРНЕТА СВЕТЛАНА
21. КРСТИН ИВАНА
22. ЛАДИЧОРБИЋ ЕМИЛИЈА
23. ЛОНЧАРСКИ РАДИСАВЉЕВ ЈЕЛЕНА
24. МАЈСТОРОВИЋ СЛАЂАНА
25. МАРИНКОВИЋ ДУЊА
26. МИХАЈЛОВ АЊА
27. МИШКОВ МИРОСЛАВА
28. МРДАКОВИЋ БОБАНА
29. МРЂЕН МАРИЈАНА
30. НИЋИН РАДИНКА
31. НОНКОВИЋ САЊА
32. ОСТОЈИЋ ИВАНА
33. ПАВЛОВИЋ МАРИЈА
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34. ПРОТИЋ ИВАНА
35. РАЂЕНОВИЋ НАТАША
36. РУКАВИНА МАРКО
37. СУВАЈАЦ МИЛИВОЈКА
38. СУЗИЋ АЛЕКСАНДРА
39. ТАКАЧ МАРИЈАНА
40. ТОМИЋ КАТИЦА
41. ТРЕНГОВСКИ САЊА
42. ЋИРИЋ ИВАНА
43. ХАЛАИ НИКОЛА
44. ЦВЕТИЋАНИН ИСИДОРА

Традиција у пракси предшколског детета
1. БРАКУС ДРАГАНА
2. ИЛИЈЕВ ВАЊА
3. ЈЕВТИЋ ТАМАРА
4. ЈОВИЧИН ИВАНА
5. ЛАДИЧОРБИЋ ЕМИЛИЈА
6. ЛОНЧАРСКИ РАДИСАВЉЕВ ЈЕЛЕНА
7. МАЗУР МАРИЈАНА
8. МИЛИЋЕВИЋ МИЛОШ
9. НИЋИН РАДИНКА
10. РАЦ САБО МАРИЈА
11. СУВАЈАЦ МИЛИВОЈСКА
12. ТОМИЋ КАТИЦА

Савремени методички правци у предшколском васпитању и образовању
1. АЛТЕРОВ МИЛИЦА
2. АНЂЕЛИЋ ЈОВАН
3. БАНЧ ЈАСНА
4. БИЈЕЉАЦ КАТАЛИН
5. ВИДОВИЋ ВЕЛИБОРКА
6. ВОЈНОВИЋ ЈАСМИНА
7. ЂУРЂЕВ МОНИКА
8. ЕРДЕЉАН ТЕОДОРА
9. ЗМИЈАЊАЦ БОЈАНА
10. ИЛИЈЕВ ВАЊА
11. ЈЕВТИЋ ТАМАРА
12. ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
13. КИКАНОВИЋ МАРИЈА
14. КИШ КАТАЛИН
15. КИШ МИРЈАНА
16. КОЈИЋ ШЕГУЉЕВ ДУЊА
17. КОЈОВИЋ СВЕТЛАНА
18. КОСАНОВИЋ ЈОВАНА
19. КРАКАНОВИЋ ТИЈАНА
20. КРНЕТА СВЕТЛАНА
21. КРСТИН ИВАНА
22. МАЗУР МАРИЈАНА
23. МАЈСТОРОВИЋ СЛАЂАНА
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24. МАРИНКОВИЋ ДУЊА
25. МИЛИЋЕВИЋ МИЛОШ
26. МИХАЈЛОВ АЊА
27. МИШКОВ МИРОСЛАВА
28. МРДАКОВИЋ БОБАНА
29. МРЂЕН МАРИЈАНА
30. НОНКОВИЋ САЊА
31. ОСТОЈИЋ ИВАНА
32. ПАВЛОВИЋ МАРИЈА
33. ПРОТИЋ ИВАНА
34. РАЂЕНОВИЋ НАТАША
35. РАЦ САБО МАРИЈА
36. РУКАВИНА МАРКО
37. СУЗИЋ АЛЕКСАНДРА
38. ТАКАЧ МАРИЈАНА
39. ТРЕНГОВСКИ САЊА
40. ЋИРИЋ ИВАНА
41. ХАЛАИ НИКОЛА
42. ЦВЕТИЋАНИН ИСИДОРА

НАСТАВНИЦИ, САРАДНИЦИ,  МЕЈЛ АДРЕСЕ
и облици онлајн наставе

предмет наставници/сарадници
1. година студија мејл

онлајн
настава

Кôд
предметаза

Google
учионицу

Методологија
истраживања

др Мирсада Џаферовић
и Ана Вукобрат, мастер

*теорија:
pedagogija.kikinda@gmail.com

*вежбе:
anaanuska.am@gmail.com

теоријa:
sbvj6og

вежбе:
fecqykt

Холистички
приступ у

психомоторном
развоју

предшколског
детет

др Ангела Месарош
Живков и

др Зоран Мијић

mesaroszivkovangela@gmail.com
drzmijic@gmail.com lzku2v2

Психологија
деце са

посебним
потребама

др Јелена Мићевић
Карановић

micevicj@sbb.rs
или

micevicj123@gmail.com qspeedj

Дете и медији др Љиљана Крнета и
др Јасмина Арсенијевић

*теорија:
ljiljanakrneta@gmail.com

*вежбе:
arsenijevicjasmina@gmail.com

теоријa:
d4y27ue

вежбе:
5oycwai

Традиција у
пракси др Милан Мађарев mmadjarev@gmail.com rajpqou

mailto:pedagogija.kikinda@gmail.com
mailto:anaanuska.am@gmail.com
mailto:micevicj@sbb.rs
mailto:micevicj123@gmail.com
mailto:ljiljanakrneta@gmail.com
mailto:arsenijevicjasmina@gmail.com
mailto:mmadjarev@gmail.com
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предшколског
детета

и преко
скајпа

Савремени
методички
правци у

предшколском
васпитању и
образовању

др Данијела Радловић
Чубрило danijela.radloviccubrilo@gmail.com m3aavnt

Стручна пракса I
др Србислава Павлов и
Ана Вукобрат, мастер pavlovs@vaspitacka.edu.rs

anaanuska.am@gmail.com 5ofbgr7

ТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ
2. ГОДИНА СТУДИЈА

Р.Б. С
т ПРЕДМЕТ/СЕМЕСТАР I II III IV ЕСПБ

АКАДЕМСКО – ОПШТЕОБРАЗОВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   6,81%
1. О Методологија истраживања 3+3 6

СТРУЧНА ГРУПА ПРЕДМЕТА   44,31%

2. О
Холистички приступ у
психомоторном развоју
предшколског детета

3+3 5

3. О
Активности предшколског
детета у природној и
друштвеној средини

2+2 5

4. О Стручна пракса 45
часова

45
часова

90
часова - 10+10

+12
5. И Дете и медији 2+2 4

6. И Традиција у пракси
предшколског детета 2+2 4

7. И
Праћење развоја и планирање
васпитно-образовног рада за
децу са сметњама у развоју

2+2 4

8. И Кинезитерапија у раду са децом
предшколског узраста 2+2 4

9. И Игра као центар предшколског
курикулума 2+2 4

10. И Музичка култура и
предшколско дете 2+2 4

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА  54,54%

11. O Психологија деце са посебним
потребама 3+3 5

12. О Припрема деце са сметњама у
развоју за полазак у школу 2+2 5

13. О Академско писање 3+3 6

14. О
Дидактичко – методичке
перспективе у пракси  рада
васпитача

3+3 5

15. О Дечја креативност у свету
уметности  и културе 2+2 4

16. О Академски енглески језик 3+3 5

17. И Системи управљања у
образовању 2+2 4

18. И
Интермедијалност у
књижевним садржајима за децу
предшколског узраста

2+2 4

19. И
Савремени методички правци у
предшколском васпитању и
образовању

2+2 4

20. О Стручно истраживачки рад 0+20 10

mailto:danijela.radloviccubrilo@gmail.com
mailto:pavlovs@vaspitacka.edu.rs
mailto:anaanuska.am@gmail.com
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О МАСТЕР рад 20 20

УКУПНО ЧАСОВА – теорија/вежбе 11+11
315

9+9
285

10+10
300

0+20
300 120

ЕСПБ ПО СЕМЕСТРИМА 30 30 30 30

ПРЕДМЕТИ И НАСТАВНИЦИ У 3. СЕМЕСТРУ

2. ГОДИНA СТУДИЈА – 3. семестар:
Студент полаже 3 обавезна, 1 од 3 изборна предмета и реализује стручну праксу

Обавезни предмети
 Дидактичко – методичке перспективе у пракси  рада васпитача (3+3) др Миланка Маљковић
 Дечја креативност у свету  уметности  и културе (2+2) др Милорад Степанов
 Академски енглески језик (3+3) Тања Бркљач, мастер

Изборни предмети
 Игра као центар предшколског курикулума (2+2) др Драгана Малешевић
 Музичка култура и предшколско дете (2+2) др Кристина Плањанин Симић и Гордана

Рогановић, мастер
 Системи управљања у образовању (2+2) др Јасмина Арсенијевић

Стручна пракса (90 часова)
др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер

ДРУГА ГОДИНА

ОКТОБАР
30. 10. 2021.

НОВЕМБАР:
20. 11. 2021.
27.11. 2021.

ДЕЦЕМБАР;
11. 12. 2021.
18. 12. 2021.

ЈАНУАР:
15. 01. 2022.

Према распореду за октобар, новембар, децембар, јануар:
ПРВА ГРУПА ДРУГА ГРУПА

10.30-11.30
Дидактичко – методичке перспективе у пракси

рада васпитача
др Миланка Маљковић

Амфитеатар

10.30-11.30
Дечја креативност у свету  уметности  и

културе
др Милорад Степанов

Ликовни кабинет
11.30-12.30

Дечја креативност у свету  уметности  и
културе

11.30-12.30
Дидактичко – методичке перспективе у пракси

рада васпитача
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др Милорад Степанов
Ликовни кабинет

др Миланка Маљковић
Амфитеатар

12.30-12.45
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

12.30-12.45
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

13.00-14-00
Академски енглески језик

Тања Бркљач, мастер
Амфитеатар

13.00-14.00
Стручна пракса

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер
Учионица бр. 1

14.00-15.00
Стручна пракса

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер
Учионица бр. 1

14.00-15.00
Академски енглески језик

Тања Бркљач, мастер
Амфитеатар

15.00-15.15
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

15.00-15.15
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

15.15-16.45
Игра као центар предшколског курикулума

др Драгана Малешевић
Амфитеатар
15.15-16.45

Музичка култура и предшколско дете
др Кристина Плањанин Симић и Гордана Рогановић, мастер

Музички кабинет
15.15-16.45

Системи управљања у образовању
др Јасмина Арсенијевић

Учионица бр. 1
НАПОМЕНА:

Настава (теорија) ће се реализовати и онлајн, као и у додатним терминима у договору са
наставницима и њиховим предлозима о којима ћете бити накнадно обавештени.

СПИСАК СТУДЕНАТА 2. ГОДИНЕ
ПО ГРУПАМА – ЗА ОБАВЕЗНЕ ПРЕДМЕТЕ2

1. група:
1. АТАНАЦКОВИЋ ВЕСНА
2. БАРТОЛЕ РАДИНКА
3. БЕРТА МАРИЈА
4. ВАРГА НАТАША
5. ВУКЧЕВИЋ ДРАГАНА
6. ГЛАВАШКИ МИЛИЦА
7. ГОЛУБОВИЋ НАТАЛИЈА
8. ГОЛУПСКИ ЈЕЛЕНА
9. ДАВИДОВИЋ ЈОВАНА
10. ДИМИТРИЈЕВИЋ САЊА
11. ЂЕНИЋ ДАНИЦА
12. ЗЕЉИЋ МАРИЈА

2 Прелазак студената из једне у другу групу је дозвољена само уколико студент нађе замену за тај прелазак
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13. ИЛИН МАРИНА
14. ЈОВАНОВИЋ МИЛАНКА
15. ЈОВАНОСКИ ЈУЛИЈАНА
16. КАНЗЕЛ ВЕЛЕМИРОВ МАРИЈА
17. КАНЦЕЛ СИЛВИЈА
18. КЉАЈИЋ ЈОВИЧИЋ БОЖАНА
19. КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
20. КОВАЧЕВИЋ КРИСТИНА
21. КОНДИЋ СВЕТЛАНА
22. КОЊИК САЊА
23. КОСАНОВИЋ ДРАГАНА
24. ЛАЗИЋ ЈЕЛЕНА
25. ЛОНЧАР ВОРКАПИЋ МАРИЈА

2. група:
1. МАЈОРСКИ САНДРА
2. МАЛБАША ТАРА
3. МАРИНКОВИЋ СЛАЂАНА
4. МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
5. МАТИЋ БОКИНАЦ МАЈА
6. МИЛАНОВИЋ МИЛАНА
7. МИЉКОВИЋ МИРЈАНА
8. МИРКОВ ЈЕЛЕНА
9. НИКОЛАИДИС САША
10. НОВАКОВИЋ МАРИНА
11. ПАВЛОВ НИКОЛЕТА
12. ПАРАЂЕНОВИЋ СТЕВАН
13. ПЕТРОВ МИЛИЦА
14. ПОПОВ МАГДАЛЕНА
15. ПОПОВИЋ ГОРДАНА
16. РАДНОВИЋ ТАМАРА
17. РЕЉИН МАРИЈАНА
18. САВИЋ НЕМАЊА
19. СТЕВАНОВИЋ ЈОВАН
20. СТОЈАКОВИЋ МАРИНКО
21. СТОЈИЉКОВИЋ БИЉАНА
22. СУБИЋ ЉУБИЦА
23. УМИЋЕВИЋ НАТАША
24. ЦУКИЋ КАТАРИНА
25. ЧАМРАГ ТАТЈАНА

СПИСАК СТУДЕНАТА 2. ГОДИНЕ ПО ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

Игра као центар предшколског курикулума
1. АТАНАЦКОВИЋ ВЕСНА
2. БАРТОЛЕ РАДИНКА
3. БЕРТА МАРИЈА
4. ВАРГА НАТАША
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5. ВУКЧЕВИЋ ДРАГАНА
6. ГЛАВАШКИ МИЛИЦА
7. ГОЛУПСКИ ЈЕЛЕНА
8. ДАВИДОВИЋ ЈОВАНА
9. ДИМИТРИЈЕВИЋ САЊА
10. ЂЕНИЋ ДАНИЦА
11. ЈОВАНОВИЋ МИЛАНКА
12. ЈОВАНОСКИ ЈУЛИЈАНА
13. КАНЗЕЛ ВЕЛЕМИРОВ МАРИЈА
14. КАНЦЕЛ СИЛВИЈА
15. КЉАЈИЋ ЈОВИЧИЋ БОЖАНА
16. КОВАЧЕВИЋ КРИСТИНА
17. КОНДИЋ СВЕТЛАНА
18. КОЊИК САЊА
19. КОСАНОВИЋ ДРАГАНА
20. ЛАЗИЋ ЈЕЛЕНА
21. ЛОНЧАР ВОРКАПИЋ МАРИЈА
22. МАРИНКОВИЋ СЛАЂАНА
23. МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
24. МАТИЋ БОКИНАЦ МАЈА
25. МИЉКОВИЋ МИРЈАНА
26. МИРКОВ ЈЕЛЕНА
27. НОВАКОВИЋ МАРИНА
28. ПЕТРОВ МИЛИЦА
29. ПОПОВИЋ ГОРДАНА
30. РАДНОВИЋ ТАМАРА
31. РЕЉИН МАРИЈАНА
32. САВИЋ НЕМАЊА
33. СТОЈАКОВИЋ МАРИНКО
34. СТОЈИЉКОВИЋ БИЉАНА
35. СУБИЋ ЉУБИЦА
36. УМИЋЕВИЋ НАТАША
37. ЧАМРАГ ТАТЈАНА

Музичка култура и предшколско дете
1. ГОЛУБОВИЋ НАТАЛИЈА
2. ЗЕЉИЋ МАРИЈА
3. ИЛИН МАРИНА
4. КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
5. МАЈОРСКИ САНДРА
6. МАЛБАША ТАРА
7. МИЛАНОВИЋ МИРЈАНА
8. НИКОЛАИДИС САША
9. ПАРАЂЕНОВИЋ СТЕВАН
10. ПОПОВ МАГДАЛЕНА
11. СТЕВАНОВИЋ ЈОВАН
12. ЦУКИЋ КАТАРИНА
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Системи управљања у образовању

1. ПАВЛОВ НИКОЛЕТА

НАСТАВНИЦИ, САРАДНИЦИ,  МЕЈЛ АДРЕСЕ
и облици онлајн наставе

предмет наставници/сарадни
ци

2. година студија
мејл

онлајн настава
Кôд предметаза Google

учионицу
Дидактичко
– методичке
перспективе

у пракси
рада

васпитача

др Миланка
Маљковић maljkovicm62@gmail.com 5cmlrzr

Дечја
креативност

у свету
уметности  и

културе

др Милорад Степанов stepaslikar@gmail.com
stepanovm@vaspitacka.edu.rs y6mr53q

Академски
енглески

језик
Тања Бркљач, мастер brkljact@vaspitacka.edu.rs hw6tvqw

Игра као
центар

предшколск
ог

курикулума

др Драгана
Малешевић

draganamalesevic@vaspi
tacka.edu.rs wtet3z4

Музичка
култура и

предшколск
о дете

др Кристина
Плањанин Симић и
Гордана Рогановић,

мастер

krist
ina.planjanin.simic@gmail.com.

Google учионицa:
gv7c7uw

и Google meet
https://meet.google.com/z

ct-avwf-geq
Системи

управљања у
образовању

др Јасмина
Арсенијевић arsenijevicjasmina@gmail.com sppidvn

Стручна
пракса III

др Србислава Павлов
и Ана Вукобрат,
мастер

pavlovs@vaspitacka.edu.rs
anaanuska.am@gmail.com ruumkq4

ПРИЛОГ: кратко упутство о пријави и одбрани Мастер рада
 Студент може изабрати тему мастер рада из било ког предмета који је предвиђен мастер

студијским програмом, најраније на почетку трећег семестра3.

3 Студент пријављује тему и у пријави одмах подноси НАЦРТ (пројекат истраживања) у сарадњи са ментором,
предлаже васпитача-ментора (уколико је то неопходно и у складу са темом и истаживањем) који је касније и члан
комисије за одбрану (није обавезно већ васпитач може бити, али не мора бити члан комисије за одбрану) и
подноси кратку биографију  - све у истом обрасцу - Захтеву. Потом школа тражи сагласност од предшколске
установе за предложеног васпитача-ментора (уколико се истраживање реализује у предшколској установи).

mailto:maljkovicm62@gmail.com
mailto:stepaslikar@gmail.com
mailto:stepanovm@vaspitacka.edu.rs
mailto:brkljact@vaspitacka.edu.rs
mailto:draganamalesevic@vaspitacka.edu.rs
mailto:draganamalesevic@vaspitacka.edu.rs
mailto:kristina.planjanin.simic@gmail.com
mailto:kristina.planjanin.simic@gmail.com
mailto:arsenijevicjasmina@gmail.com
mailto:pavlovs@vaspitacka.edu.rs
mailto:anaanuska.am@gmail.com
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 Након усвојене теме мастер рада на Наставно-стручном већу, студент у оквиру предмета
Стручно истраживачки рад (4. семестар), обавља истраживање и пише извештај о обављеном
истраживању у форми семинарског рада (нацрт/пројекат мастер рада) који треба да одбрани у
виду испита Стручно-истраживачки рад.

 После положеног испита из предмета Стручни истраживачки рад студент пише (завршава)
Мастер рад који садржи резултате из претходног (поменутог Стручно-истаживачког рада).

 Услов за одбрану мастер рада су положени сви испити на студијском програму.
 У једној школској години наставник може преузети менторство на 5 мастер радова.
 Завршетком мастер струковних студија стиче се диплома са називом струковни мастер васпитач

(скраћено: струк. маст. васп. ), а уз диплому се издаје и додатак дипломи.
Студент пријављује тему и у пријави одмах подноси Нацрт (пројекат истраживања) у сарадњи са
ментором, предлаже васпитача-ментора који је касније и члан комисије за одбрану и подноси кратку
биографију  - све у истом обрасцу - Захтеву. Потом школа тражи сагласност од предшколске установе
за предложеног васпитача-ментора (уколико се истраживање реализује у предшколској установи).
Студенти након одобрене теме, код ментора полажу Стручно истраживачки рад. То је пројекат у
којем се решава практични проблем из области предшколског васпитања и образовања и који је у
функцији израде мастер рада. Стручно истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом
високошколска установа има уговор уз сагласност ментора. Реализација стручно истраживачког рада
може почети када студент положи испите из предмета Методологија истраживачког рада и Академско
писање и када му се одобри тема Мастер рада. По завршетку пројекта студент, уз сагласност ментора,
резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје наставнику-ментору, а наставник-ментор
предаје са записником о реализованом испиту (стручно-истарживачки рад) Одсеку за студентска
питања потписан од стране ментора и студента. У испитном року студент брани рад код ментора
Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада.

Дакле, кораци су следећи:
1. Пријава теме у обрасцу Захтев
2. Тражење сагласности за васпитача ментора од Предшколске установе, тамо где је васпитач

трећи члан комисије
3. Стучно-истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска

установа има уговор уз сагласност ментора уколико је тема везана за предшколску установу
4. Резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје наставнику, а наставник

студентској служби. У испитном року студент брани рад код ментора Мастер рада. Овај
рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада

5. Мастер рад са Извештајем ментора, изузев ако је рад враћен на дораду, ставља се на увид
јавности 7 дана. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли
Школе и на сајту Школе.

6. Предаја и одбрана Мастер рада - Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три члана: два
члана (ментор и председник комисије) су наставници који учествују у настави на мастер
студијама, а трећи члан је васпитач-ментор или наставник Школе.

КОРАЦИ СУ СЛЕДЕЋИ:

1. Студент попуњава  Образац 1 МСС: Захтев Наставно стручном већу за одобрење теме мастер
рада

2. Ментор попуњава образац број 2: Образац 2 МСС: И З В Е Ш Т А Ј О ПОДОБНОСТИ
МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ и доставља Одсеку за студентска питања

3. Студент доставља Одсеку за студентска питања Образац 3 МСС: П Р И Ј А В А ЗА
ПРИСТУП ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ
МАСТЕР ВАСПИТАЧ
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4. Мастер рад у четири примерка штампане верзије (у тврдом повезу)
5. Рад у електронској верзији (1 CD)
6. Индекс
7. Потврда из библиотека да не дугују књиге
8. Уплатница (сврха је одбрана завешног рада у износу од 18.000 динара на текући рачун Школе

840-657666-13)

КООРДИНАТОР ЗА
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

др Јелена Мићевић Карановић, проф.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;
www.vaspitacka.edu.rs

ИНФОРМАТОР
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СТРУКОВНИ

МАСТЕР ВАСПИТАЧ И РАСПОРЕД
за школску 2021-2022. годину

3. семестар - другa годинa студија



1

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ
1. ГОДИНА СТУДИЈА

Р.Б. С
т ПРЕДМЕТ/СЕМЕСТАР I II III IV ЕСПБ

АКАДЕМСКО – ОПШТЕОБРАЗОВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА 6,81%
1. О Методологија истраживања 3+3 6

СТРУЧНА ГРУПА ПРЕДМЕТА 44,31%

2. О
Холистички приступ у
психомоторном развоју
предшколског детета

3+3 5

3. О
Активности предшколског
детета у природној и
друштвеној средини

2+2 5

4. О Стручна пракса 45
часова

45
часова

90
часова - 10+10

+12
5. И Дете и медији 2+2 4

6. И Традиција у пракси
предшколског детета 2+2 4

7. И
Праћење развоја и планирање
васпитно-образовног рада за
децу са сметњама у развоју

2+2 4

8. И Кинезитерапија у раду са
децом предшколског узраста 2+2 4

9. И Игра као центар
предшколског курикулума 2+2 4

10. И Музичка култура и
предшколско дете 2+2 4

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ГРУПА ПРЕДМЕТА 54,54%

11. O Психологија деце са посебним
потребама 3+3 5

12. О Припрема деце са сметњама у
развоју за полазак у школу 2+2 5

13. О Академско писање 3+3 6

14. О
Дидактичко – методичке
перспективе у пракси рада
васпитача

3+3 5

15. О Дечја креативност у свету
уметности и културе 2+2 4

16. О Академски енглески језик 3+3 5

17. И Системи управљања у
образовању 2+2 4

18. И
Интермедијалност у
књижевним садржајима за
децу предшколског узраста

2+2 4

19. И
Савремени методички правци
у предшколском васпитању и
образовању

2+2 4
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ПРЕДМЕТИ И НАСТАВНИЦИ У 3. СЕМЕСТРУ

Студент полаже 3 обавезна, 1 од 3 изборна предмета и реализује
стручну праксу

Дидактичко – методичке перспективе у пракси рада васпитача (3+3) др Миланка
Маљковић
Дечја креативност у свету уметности и културе (2+2) др Милорад Степанов Академски
енглески језик (3+3) Тања Бркљач, мастер

Игра као центар предшколског курикулума (2+2) др Драгана Малешевић Музичка
култура и предшколско дете (2+2) др Кристина Плањанин Симић и Гордана Рогановић,
мастер
Системи управљања у образовању (2+2) др Јасмина Арсенијевић

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер

30. 10. 2021.

20. 11. 2021.
27.11. 2021.

11. 12. 2021.
18. 12. 2021.

15. 01. 2022.

20. О Стручно истраживачки рад 0+20 10
О МАСТЕР рад 20 20

УКУПНО ЧАСОВА – теорија/вежбе 11+11
315

9+9
285

10+10
300

0+20
300 120

ЕСПБ ПО СЕМЕСТРИМА 30 30 30 30

2. ГОДИНA СТУДИЈА – 3. семестар:

ОКТОБАР

НОВЕМБАР:

ДЕЦЕМБАР;

ЈАНУАР:

Стручна пракса (90 часова)

Изборни предмети

Обавезни предмети



1

Према распореду за октобар, новембар, децембар, јануар
(теоретска настава ће се реализовати онлајн, а вежбе у школи):
ПРВА ГРУПА ДРУГА ГРУПА

10.30-11.30
Дидактичко – методичке перспективе у

пракси рада васпитача
др Миланка Маљковић

Амфитеатар

10.30-11.30
Дечја креативност у свету уметности и

културе
др Милорад Степанов

Ликовни кабинет
11.30-12.30

Дечја креативност у свету уметности и
културе

др Милорад Степанов
Ликовни кабинет

11.30-12.30
Дидактичко – методичке перспективе у

пракси рада васпитача
др Миланка Маљковић

Амфитеатар
12.30-12.45

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА
12.30-12.45

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

13.00-14-00
Академски енглески језик

Тања Бркљач, мастер
Амфитеатар

13.00-14.00
Стручна пракса

др Србислава Павлов и Ана Вукобрат,
мастер

Учионица бр. 1
14.00-15.00

Стручна пракса
др Србислава Павлов и Ана Вукобрат,

мастер
Учионица бр. 1

14.00-15.00
Академски енглески језик

Тања Бркљач, мастер
Амфитеатар

15.00-15.15
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

15.00-15.15
ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРИЈА

15.15-16.45
Игра као центар предшколског курикулума

др Драгана Малешевић
Амфитеатар
15.15-16.45

Музичка култура и предшколско дете
др Кристина Плањанин Симић и Гордана Рогановић, мастер

Музички кабинет
15.15-16.45

Системи управљања у образовању
др Јасмина Арсенијевић

Учионица бр. 1
НАПОМЕНА:

Настава (теорија) ће се реализовати и онлајн, као и у додатним терминима у
договору са наставницима и њиховим предлозима о којима ћете бити накнадно

обавештени.
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1. АТАНАЦКОВИЋ ВЕСНА
2. БАРТОЛЕ РАДИНКА
3. БЕРТА МАРИЈА
4. ВАРГА НАТАША
5. ВУКЧЕВИЋ ДРАГАНА
6. ГЛАВАШКИ МИЛИЦА
7. ГОЛУБОВИЋ НАТАЛИЈА
8. ГОЛУПСКИ ЈЕЛЕНА
9. ДАВИДОВИЋ ЈОВАНА
10. ДИМИТРИЈЕВИЋ САЊА
11. ЂЕНИЋ ДАНИЦА
12. ЗЕЉИЋ МАРИЈА
13. ИЛИН МАРИНА
14. ЈОВАНОВИЋ МИЛАНКА
15. ЈОВАНОСКИ ЈУЛИЈАНА
16. КАНЗЕЛ ВЕЛЕМИРОВ МАРИЈА
17. КАНЦЕЛ СИЛВИЈА
18. КЉАЈИЋ ЈОВИЧИЋ БОЖАНА
19. КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
20. КОВАЧЕВИЋ КРИСТИНА
21. КОНДИЋ СВЕТЛАНА
22. КОЊИК САЊА
23. КОСАНОВИЋ ДРАГАНА
24. ЛАЗИЋ ЈЕЛЕНА
25. ЛОНЧАР ВОРКАПИЋ МАРИЈА

1. МАЈОРСКИ САНДРА
2. МАЛБАША ТАРА
3. МАРИНКОВИЋ СЛАЂАНА
4. МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
5. МАТИЋ БОКИНАЦ МАЈА
6. МИЛАНОВИЋ МИЛАНА
7. МИЉКОВИЋ МИРЈАНА
8. МИРКОВ ЈЕЛЕНА
9. НИКОЛАИДИС САША
10. НОВАКОВИЋ МАРИНА
11. ПАВЛОВ НИКОЛЕТА

1 Прелазак студената из једне у другу групу је дозвољена само уколико студент нађе замену за тај
прелазак

1. група:

2. група:

СПИСАК СТУДЕНАТА 2. ГОДИНЕ
ПО ГРУПАМА – ЗА ОБАВЕЗНЕ

ПРЕДМЕТЕ1
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12. ПАРАЂЕНОВИЋ СТЕВАН
13. ПЕТРОВ МИЛИЦА
14. ПОПОВ МАГДАЛЕНА
15. ПОПОВИЋ ГОРДАНА
16. РАДНОВИЋ ТАМАРА
17. РЕЉИН МАРИЈАНА
18. САВИЋ НЕМАЊА
19. СТЕВАНОВИЋ ЈОВАН
20. СТОЈАКОВИЋ МАРИНКО
21. СТОЈИЉКОВИЋ БИЉАНА
22. СУБИЋ ЉУБИЦА
23. УМИЋЕВИЋ НАТАША
24. ЦУКИЋ КАТАРИНА

25. ЧАМРАГ ТАТЈАНА
1. АТАНАЦКОВИЋ ВЕСНА
2. БАРТОЛЕ РАДИНКА
3. БЕРТА МАРИЈА
4. ВАРГА НАТАША
5. ВУКЧЕВИЋ ДРАГАНА
6. ГЛАВАШКИ МИЛИЦА
7. ГОЛУПСКИ ЈЕЛЕНА
8. ДАВИДОВИЋ ЈОВАНА
9. ДИМИТРИЈЕВИЋ САЊА
10. ЂЕНИЋ ДАНИЦА
11. ЈОВАНОВИЋ МИЛАНКА
12. ЈОВАНОСКИ ЈУЛИЈАНА
13. КАНЗЕЛ ВЕЛЕМИРОВ МАРИЈА
14. КАНЦЕЛ СИЛВИЈА
15. КЉАЈИЋ ЈОВИЧИЋ БОЖАНА
16. КОВАЧЕВИЋ КРИСТИНА
17. КОНДИЋ СВЕТЛАНА
18. КОЊИК САЊА
19. КОСАНОВИЋ ДРАГАНА
20. ЛАЗИЋ ЈЕЛЕНА
21. ЛОНЧАР ВОРКАПИЋ МАРИЈА
22. МАРИНКОВИЋ СЛАЂАНА
23. МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
24. МАТИЋ БОКИНАЦ МАЈА
25. МИЉКОВИЋ МИРЈАНА
26. МИРКОВ ЈЕЛЕНА
27. НОВАКОВИЋ МАРИНА

СПИСАК СТУДЕНАТА 2. ГОДИНЕ ПО
ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА

Игра као центар предшколског курикулума
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28. ПЕТРОВ МИЛИЦА
29. ПОПОВИЋ ГОРДАНА
30. РАДНОВИЋ ТАМАРА
31. РЕЉИН МАРИЈАНА
32. САВИЋ НЕМАЊА
33. СТОЈАКОВИЋ МАРИНКО
34. СТОЈИЉКОВИЋ БИЉАНА
35. СУБИЋ ЉУБИЦА
36. УМИЋЕВИЋ НАТАША

37. ЧАМРАГ ТАТЈАНА
1. ГОЛУБОВИЋ НАТАЛИЈА
2. ЗЕЉИЋ МАРИЈА
3. ИЛИН МАРИНА
4. КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
5. МАЈОРСКИ САНДРА
6. МАЛБАША ТАРА
7. МИЛАНОВИЋ МИРЈАНА
8. НИКОЛАИДИС САША
9. ПАРАЂЕНОВИЋ СТЕВАН
10. ПОПОВ МАГДАЛЕНА
11. СТЕВАНОВИЋ ЈОВАН

12. ЦУКИЋ КАТАРИНА

1. ПАВЛОВ НИКОЛЕТА

НАСТАВНИЦИ, САРАДНИЦИ, МЕЈЛ АДРЕСЕ
и облици онлајн наставе

предмет наставници/сарад
ници

2. година студија
мејл

онлајн настава
Кôд предметаза Google

учионицу
Дидактичк о –

методичке перспектив
е у пракси рада

васпитача др Миланка
Маљковић maljkovicm62@g

mail.com
5cmlrzr

Дечја креативнос
т у свету др Милорад

Степанов
stepaslikar@g

mail.com
stepanovm@vaspi
tacka.edu.rs

y6mr53q

Музичка култура и предшколско дете

Системи управљања у образовању

mailto:maljkovicm62@gmail.com
mailto:maljkovicm62@gmail.com
mailto:stepaslikar@gmail.com
mailto:stepaslikar@gmail.com
mailto:stepanovm@vaspitacka.edu.rs
mailto:stepanovm@vaspitacka.edu.rs
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Студент може изабрати тему мастер рада из било ког предмета који је предвиђен
мастер студијским програмом, најраније на почетку трећег семестра2.

  Након усвојене теме мастер рада на Наставно-стручном већу, студент у оквиру предмета
Стручно истраживачки рад (4. семестар), обавља истраживање и пише извештај о обављеном
истраживању у форми семинарског рада (нацрт/пројекат мастер рада) који треба да одбрани
у виду испита Стручно-истраживачки рад.

  После положеног испита из предмета Стручни истраживачки рад студент пише (завршава)
Мастер рад који садржи резултате из претходног (поменутог Стручно- истаживачког
рада).
Услов за одбрану мастер рада су положени сви испити на студијском програму.
У једној школској години наставник може преузети менторство на 5 мастер радова.
Завршетком мастер струковних студија стиче се диплома са називом струковни мастер
васпитач (скраћено: струк. маст. васп. ), а уз диплому се издаје и додатак дипломи.

Студент пријављује тему и у пријави одмах подноси Нацрт (пројекат истраживања) у сарадњи са
ментором, предлаже васпитача-ментора који је касније и члан комисије за одбрану и подноси
кратку биографију - све у истом обрасцу - Захтеву. Потом школа тражи

2 Студент пријављује тему и у пријави одмах подноси НАЦРТ (пројекат истраживања) у сарадњи са
ментором, предлаже васпитача-ментора (уколико је то неопходно и у складу са темом и истаживањем) који
је касније и члан комисије за одбрану (није обавезно већ васпитач може бити, али не мора бити члан

уметности
и културе

Академски
енглески

језик

Тања Бркљач,
мастер brkljact@vaspitacka.edu.rs hw6tvqw

Игра као
центар

предшколс
ког

курикулума

др Драгана
Малешевић

draganamalesevic@vaspitacka
.edu.rs wtet3z4

Музичка
култура и

предшколс
ко дете

др Кристина
Плањанин Симић и
Гордана Рогановић,

мастер

kristina.planjanin.simic@gmail
.com.

Google учионицa:
gv7c7uw

и Google meet
https://meet.google.co

m/zct-avwf-geq
Системи

управљања
у

образовању

др Јасмина
Арсенијевић arsenijevicjasmina@gmail.com sppidvn

Стручна
пракса III

др Србислава
Павлов и Ана
Вукобрат, мастер

pavlovs@vaspitacka.edu.rs
anaanuska.am@gmail.com ruumkq4

ПРИЛОГ: кратко упутство о пријави и одбрани Мастер рада

mailto:brkljact@vaspitacka.edu.rs
mailto:draganamalesevic@vaspitacka.edu.rs
mailto:draganamalesevic@vaspitacka.edu.rs
mailto:kristina.planjanin.simic@gmail.com
mailto:kristina.planjanin.simic@gmail.com
mailto:arsenijevicjasmina@gmail.com
mailto:pavlovs@vaspitacka.edu.rs
mailto:anaanuska.am@gmail.com
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комисије за одбрану) и подноси кратку биографију - све у истом обрасцу - Захтеву. Потом школа тражи
сагласност од предшколске установе за предложеног васпитача-ментора (уколико се истраживање реализује
у предшколској установи).
сагласност од предшколске установе за предложеног васпитача-ментора (уколико се истраживање
реализује у предшколској установи).
Студенти након одобрене теме, код ментора полажу Стручно истраживачки рад. То је пројекат
у којем се решава практични проблем из области предшколског васпитања и образовања и који је у
функцији израде мастер рада. Стручно истраживачки рад се ради у предшколској установи са
којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора. Реализација стручно
истраживачког рада може почети када студент положи испите из предмета Методологија
истраживачког рада и Академско писање и када му се одобри тема Мастер рада. По завршетку
пројекта студент, уз сагласност ментора, резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје
наставнику-ментору, а наставник-ментор предаје са записником о реализованом испиту (стручно-
истарживачки рад) Одсеку за студентска питања потписан од стране ментора и студента. У
испитном року студент брани рад код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних
корекција, постаје део Мастер рада.
Дакле, кораци су следећи:

1. Пријава теме у обрасцу Захтев
2. Тражење сагласности за васпитача ментора од Предшколске установе,  тамо  где  је

васпитач трећи члан комисије
3. Стучно-истраживачки рад се ради у предшколској установи са  којом  високошколска

установа  има  уговор  уз  сагласност  ментора  уколико  је  тема  везана  за  предшколску
установу

4. Резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје наставнику, а наставник
студентској служби. У испитном року студент брани рад код ментора Мастер рада.
Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада

5. Мастер рад са Извештајем ментора, изузев ако је рад враћен на дораду, ставља се на
увид јавности 7 дана. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на
огласној табли Школе и на сајту Школе.

6. Предаја и одбрана Мастер рада - Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три
члана: два члана (ментор и председник комисије) су наставници који учествују у настави
на мастер студијама, а трећи члан је васпитач-ментор или наставник Школе.

КОРАЦИ СУ СЛЕДЕЋИ:

1. Студент попуњава
теме мастер рада

Образац 1 МСС: Захтев Наставно стручном већу за одобрење

2. Ментор попуњава образац број 2: Образац 2 МСС: И З В Е Ш Т А Ј О ПОДОБНОСТИ
МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ и доставља Одсеку за студентска питања

3. Студент доставља Одсеку за студентска питања МСС: П Р И Ј А В А ЗА
ПРИСТУП ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ
МАСТЕР ВАСПИТАЧ

4. Мастер рад у четири примерка штампане верзије (у тврдом повезу)
5. Рад у електронској верзији (1 CD)
6. Индекс
7. Потврда из библиотека да не дугују књиге
8. Уплатница (сврха је одбрана завешног  рада у  износу  од 18.000 динара  на текући рачун Школе

840-657666-13)

Образац 3
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7. РАСПОРЕД   КОНСУЛТАЦИЈА

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ТОКОМ  ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ –
консултације ће се одржавати онлајн због тренутне епидемиолошке ситуације. На захтев студента уз
претходну најаву заказиваће се косултације у Школи у складу са распоредом предметног наставника.

Н А С Т А В Н И К e-mail

Ана Вукобрат, мастер anaanuska.am@gmail.com
Гордана Рогановић, мастер gordana.roganovic021@gmail.com
др Александар Јоксимовић aleksandar_joksimovic@yahoo.com
др Ангела Месарош Живков mesaroszivkovangela@gmail.com
др Данијела Радловић Чубрило danijela.radloviccubrilo@gmail.com
др Драгана Малешевић vsk.dmalesevic@gmail.com
др Загорка Марков zagorka.markov@gmail.com
др Зоран Мијић drzmijic@gmail.com
др Ивана Петковић iva212965@gmail.com
др Јасмина Арсенијевић arsenijevicjasmina@gmail.com
др Јасмина Кнежевић jmknezevic@gmail.com
др Јелена Мићевић Карановић micevicj@sbb.rs
др Кристина Плањанин Симић kristina.planjanin.simic@gmail.com
др Љиљана Крнета ljiljanakrneta@gmail.com
др Милан Мађарев mmadjarev@gmail.com
др Миланка Маљковић maljkovicm62@gmail.com
др Милорад Степанов stepanovm@vaspitacka.edu.rs
др Мирсада Џаферовић pedagogija.kikinda@gmail.com
др Наташа Милошевић Адамовић milosevicnat@gmail.com
др Николета Кукучка Стојановић nikoletakook@gmail.com
др Роса Шапић sapicdr@gmail.com
др Тамара Грујић knjizevnost.kikinda@gmail.com
др Србислава Павлов pavlovs@vaspitacka.edu.rs
Слободан Балаћ, спец. slobodanbalac@gmail.com
Тања Бркљач, мастер brkljact@vaspitacka.edu.rs

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ТОКОМ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ
2021/2022. ГОДИНЕ

Н А С Т А В Н И
К Т Е Р М И Н ПРОСТОР e-mail

1. др Љиљана
Крнета

уторак од 9:00 до
10:00

Информатички
кабинет ljiljanakrneta@gmail.com

2.
др Ангела
Месарош
Живков

петак од 14:00 до
15:00

Кабинет
директора mesaroszivkovangela@gmail.com

3. др Зоран Мијић четвртак од 13:45
до 14:45

Кабинет
директора drzmijic@gmail.com

4. др Тамара
Грујић

среда од 11:00 до
12:00 Кабинет број 1 tamaragrujic77@gmail.com

mailto:anaanuska.am@gmail.com
mailto:gordana.roganovic021@gmail.com
mailto:aleksandar_joksimovic@yahoo.com
mailto:mesaroszivkovangela@gmail.com
mailto:danijela.radloviccubrilo@gmail.com
mailto:vsk.dmalesevic@gmail.com
mailto:zagorka.markov@gmail.com
mailto:drzmijic@gmail.com
mailto:iva212965@gmail.com
mailto:arsenijevicjasmina@gmail.com
mailto:jmknezevic@gmail.com
mailto:micevicj@sbb.rs
mailto:kristina.planjanin.simic@gmail.com
mailto:ljiljanakrneta@gmail.com
mailto:mmadjarev@gmail.com
mailto:maljkovicm62@gmail.com
mailto:stepanovm@vaspitacka.edu.rs
mailto:pedagogija.kikinda@gmail.com
mailto:milosevicnat@gmail.com
mailto:nikoletakook@gmail.com
mailto:sapicdr@gmail.com
mailto:knjizevnost.kikinda@gmail.com
mailto:pavlovs@vaspitacka.edu.rs
mailto:slobodanbalac@gmail.com
mailto:brkljact@vaspitacka.edu.rs
mailto:ljiljanakrneta@gmail.com
mailto:angelamesaros.zivkov@gmail.com
mailto:drzmijic@gmail.com
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5. др Драгана
Малешевић

среда од 9:30 до
10: 30 Кабинет број 1 vsk.dmalesevic@gmail.com

6.
др Данијела
Радловић
Чубрило

среда од
13:00 до 14:00 Кабинет број 1 danijela.radloviccubrilo@gmail.co

m

7. др Јасмина
Арсенијевић

петак од 12:00 до
13:00 Кабинет број 1 arsenijevicjasmina@gmail.com

8. др Роса Шапић петак од 11:00 до
12:00 Кабинет број 2 sapicdr@gmail.com

9.
Гордана
Рогановић,
мастер

четвртак  од 12:30
до 13:30 Кабинет број 2 gordana.roganovic021@gmail.com

10.
др Кристина
Плањанин
Симић

среда од 10:30 до
11:30 Кабинет број 2 kristina.planjanin.simic@gmail.co

m

11. др Загорка
Марков

понедељак од
12:30 до 13:30 Кабинет број 2 zagorka.markov@gmail.com

12. др Ивана
Петковић

среда од 11:30 до
12:30 Кабинет број 2 iva212965@gmail.com

13. др Мирсада
Џаферовић

24. 3. и 31. 3. од
13:40 до 14:40,
током априла и

маја, четвртком од
11:20 до 12:20

Кабинет број 4 dzaferovic.021@gmail.com

14.
др Наташа
Милошевић
Адамовић

уторак од 14:00 до
15:00 Кабинет број 4 milosevicnat@gmail.com

15. др Александар
Јоксимовић

понедељак
од 12:30 до 13:30 Кабинет број 4 aleksandar_joksimovic@yahoo.co

m

16. Слободан Балаћ,
спец.

среда од 12:30 до
13:30 Кабинет број 5 slobodanbalac@gmail.com

17. др Милорад
Степанов

уторак од 11:20 до
12:20 Кабинет број 5 stepaslikar@gmail.com

18. др Милан
Мађарев

понедељак од
10:00 до 11:00 Кабинет број 5 mmadjarev@gmail.com

19. др Србислава
Павлов

уторак од 10:00 до
11:00 Кабинет број 8 pavlovs@vaspitacka.edu.rs

20. др Миланка
Маљковић

петак од 15:00 до
16:00 Кабинет број 8 maljkovicm62@gmail.com

21.
др Јелена
Мићевић
Карановић

четвртак од 14:45
до 15:45 Кабинет број 8 micevicj@sbb.rs

22. Тања Бркљач,
мастер

среда од 12:00
до13:00 Кабинет број 8 brkljact@vaspitacka.edu.rs

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА за мастер струковне студије
ТОКОМ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
 

Н А С Т А В Н И К Т Е Р М И Н ПРОСТОР e-mail
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1. др Ангела Месарош Живков уторак од 10:00
до 11:00

Кабинет
директора angelamesaros.zivkov@gmail.com

2. др Зоран Мијић петак од 15:00
до 16:00 Кабинет број 1 drzmijic@gmail.com

3. др Тамара Грујић четвртак од
14:45 до 15:45 Кабинет број 1 tamaragrujic77@gmail.com

4. др Драгана Малешевић среда од 12:00
до13:00 Кабинет број 1 vsk.dmalesevic@gmail.com

5. др Љиљана Крнета среда од 10:30
до 11: 30

Информатички
кабинет ljiljanakrneta@gmail.com

6. др Данијела Радловић
Чубрило

среда од
14:00 до 15:00 Кабинет број 1 radloviccubrilo.danijela@gmail.com

7. др Јасмина Арсенијевић петак од 13:00
до 14:00 Кабинет број 1 arsenijevicjasmina@gmail.com

8. др Роса Шапић петак од 12:00
до 13:00 Кабинет број 2 sapicdr@gmail.com

9. др Кристина Плањанин
Симић

четвртак  од
13:30 до 14:30 Кабинет број 2 kristina.planjanin.simic@gmail.com

10. др Загорка Марков среда од 11:30
до 12:30 Кабинет број 2 zagorka.markov@gmail.com

11. др Мирсада Џаферовић понедељак од
13:30 до 14:30 Кабинет број 4 dzaferovic.021@gmail.com

12. др Милорад Степанов среда од 12:30
до 13:30 Кабинет број 5 stepaslikar@gmail.com

13. др Милан Мађарев

24. 3. и 31. 3. од
14:40 до 15:40,
током априла и
маја, четвртком

од 11:20 до
12:20

Кабинет број 5 mmadjarev@gmail.com

14. др Србислава Павлов уторак од 14:00
до 15:00 Кабинет број 8 pavlovs@vaspitacka.edu.rs

15. др Миланка Маљковић
понедељак
од 12:30 до

13:30
Кабинет број 8 maljkovicm62@gmail.com

16. др Јелена Мићевић Карановић среда од 12:30
до 13:30 Кабинет број 8 micevicj@sbb.rs

17. Тања Бркљач, мастер уторак од 11:20
до 12:20 Кабинет број 8 brkljact@vaspitacka.edu.rs

18. Ана Вукобрат, мастер понедељак од
10:00 до 11:00 Кабинет број 4 anaanuska.am@gmail.com

8. ГОДИШЊЕ РАСПОРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ
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ПРИЛОГ РЕШЕЊУ О РАСПОДЕЛИ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:   ДР ЈАСМИНА АРСЕНИЈЕВИЋ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предмет

а

Студијски програм семес
тар

Фонд
часо

ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ

ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ

МА

Менаџмен
т у
предшкол
ском
васпитањ
у и
образова
њу

обавезан  Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

2.сем. 1+1 1 3 1,25

Менаџмен
т у
образова
њу  и
култури

изборни  Дошколовање 5.сем. 1+1 1 1 1.,00

Системи
управљањ
а у
образова
њу

изборни  Мастер 3.сем. 2+2 1 2 2,00

Дете и
медији
–вежбе

изборни  Мастер 1.сем. 0+1 0 1 1,00

Стручно
истражив
ачки рад

обавезан  Мастер 4.сем. 0 До 5
канд
идат
а

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 5,75

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: БАЛАЋ СЛОБОДАН, спец.
ЗВАЊЕ: ПРЕДАВАЧ

Назив
предме
та

Стату
с

пред
мета

смер семест
ар

Фон
д

часо
ва

Број
група
теори

ја

Број
груп
а
вежб
е

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ
МА

Методи
ка
музичк
ог

обаве
зан

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

5.сем 3+1 1 3 2,25



1

васпита
ња

Методи
чке
активн
ости из
музичк
ог
васпита
ња

обаве
зан

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

6.сем. 1+2 1 3 2,00

Народн
и
инстру
мент

обаве
зан

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

5.сем. 2+2 1 1 1,50

Музичк
а
радион
ица

избор
ни

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

3.сем 0+2 0 2 1,00

Музичк
и
практи
кум

избор
ни

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

1.сем 0+2 0 2 1,00

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 7,75

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: БРКЉАЧ ТАЊА, мастер
ЗВАЊЕ: НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Назив предмета
Стат

ус
пре
дме
та

смер семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
груп

а
теор
ија

Бро
ј
гру
па
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋ
ЕЊЕ ПО

ПРЕДМЕТ
ИМА

Енглески језик обав
езан

 Струковни
васпитач
деце
предшколско
г узраста

 Струковни
васпитач за

2.сем 2+2 1 3 2,50



1

традиционал
не игре

Стручни
енглески језик
(изборни)

избо
рни

 Струковни
васпитач
деце
предшколско
г узраста

 Струковни
васпитач за
традиционал
не игре

3. сем. 0+2 0 2 1,00

Академски
енглески језик

обав
езан

 Мастер 3.сем. 3+3 1 2 3,00

Стручно
истраживачки
рад

обав
езан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
кан
дид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 7,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:  ДР МИРСАДА ЏАФЕРОВИЋ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОр

Назив
предмет
а

Статус
предме

та

смер семест
ар

Фонд
часо

ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ

Е ПО
ПРЕДМЕТИМ

А

Општа
педагог
ија

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

1.сем. 2+0 1 0 1,00

Предшк
олска
педагог
ија

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

2.сем 3+1 1 3 2,50

Методол
огија
истражи
вања

обавеза
н

 Мастер 1.сем. 3+0 1 0 1,50



1

Управљ
ање
односим
а и
партнер
ство у
вртићу

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

2.сем. 0+2 0 2 1,00

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР ГРУЈИЋ ТАМАРА
                                          ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмет
а

Статус
предмета

смер семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
група
вежбе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ
МА

Српски
језик са
културо
м говора

обавезан  Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

1.сем. 3+2 1 3 3,00

Књижев
ност за
децу

обавезан  Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

2.сем. 2+2 1 3 2,50

Комуник
ативне
способн
ости
савреме
ног
васпита
ча

изборни  Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

6.сем 1+2 1 1 1,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР МИЋЕВИЋ КАРАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР



1

Назив
предмет
а

Статус
предмет

а

Студијски програм семест
ар

Фонд
часов

а

Број
група
теор
ија

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊЕ
ПО
ПРЕДМЕТИМА

Општа
психоло
гија

обавезан  Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

 Струковни васпитач
за традиционалне
игре

1.сем. 3+1 1 3 2,25

Развојн
а
психоло
гија

обавезан  Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

 Струковни васпитач
за традиционалне
игре

2.сем. 2+1 1 3 1,75

Општа
психоло
гија

обавезан  Дошколовање 5.сем. 3+1 1 1 1,75

Психоло
гија
деце са
посебни
м
потреба
ма

обавезан  Мастер 1.сем. 3+3 1 2 3,00

Академс
ко
писање-
теорија

обавезан  Мастер 2.сем. 3+0 1 0 1,50

Стручно
истражи
вачки
рад

обавезан  Мастер 4.сем. 0 До 5
канд
идат
а

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 10,75

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР ЈОКСИМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЗВАЊЕ: ПРЕДАВАЧ

Назив
предмета

Стату
с

предм
ета

Студијски
програм

семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
груп

а
теор
ија

Бро
ј
гру
па
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ
МА

Радионица за
игру

избор
ни

 Струковни
васпитач деце

2.сем. 0+2 0 3 1,50



1

предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционлане
игре

Радионица за
традиционал
ну и народну
уметност -
вежбе

обавез
ан

 Струковни
васпитач за
традиционл
ане игре

4.сем. 0+2 0 1 1,00

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 2,50

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР КРНЕТА ЉИЉАНА
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски програм семес
тар

Фонд
часо

ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ
Е ПО
ПРЕДМЕТИМ
А

Од играчке
до
рачунара

обавез
ан

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

3.сем. 2+2 1 3 2,50

Рачунарств
о у
васпитно -
образовно
м раду

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционал
не игре

4.сем. 0+2 0 3 1,50

Интернет
за
васпитаче

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

2.сем. 0+2 0 3 1,50

Од играчке
до
рачунара

изборн
и

 Дошколовање 5.сем. 1+1 1 1 0,75

Дете и
медији
–теорија

изборн
и

 Мастер 1.сем. 2+0 1 0 1,00

Стручно
истражива
чки рад

обавез
ан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
канд

0,50



1

идат
а

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 7,75

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:  ДР НИКОЛЕТА КУКУЧКА СТОЈАНОВИЋ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски
програм

семест
ар

Фон
д

часо
ва

Број
група
теор
ија

Број
група
вежбе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋ
ЕЊЕ ПО
ПРЕДМЕТ
ИМА

Активнос
ти
предшко
лског
детета у
природно
ј и
друштвен
ој
средини -
вежбе

обавез
ан

 Мастер 2.сем. 0+2 0 1 0,50

Стручно
истражив
ачки рад

обавез
ан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
кандид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 1,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР  МАЂАРЕВ МИЛАН
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски
програм

семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
груп

а
теор
ија

Бро
ј
гру
па
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ
МА

Креативна
драма

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

4.сем. 0+2 0 2 1,00

Сценска
уметност

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

1.сем. 0+2 0 2 1,00



1

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

Историја игре обавез
ан

 Мастер 6.сем. 3+0 1 0 1,50

Радионица за
традиционалн
у и народну
уметност-
теорија

обавез
ан

 Струковни
васпитач за
традициона
лне игре

4.сем. 2+0 1 0 1,00

Традиција у
пракси
предшколског
детета

изборн
и

 Мастер 1.сем 2+2 1 2 2,00

Стручно
истраживачки
рад

обавез
ан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
кан
дид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 7,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:  ДР ДРАГАНА МАЛЕШЕВИЋ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предме

та

Студијски
програм

семест
ар

Фонд
часов

а

Број
група
теор
ија

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ
Е ПО
ПРЕДМЕТИМ
А

Методика
развоја
почетних
математичк
их појмова

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

5.сем 3+1 1 3 2,25

Методичке
активности
из  развоја
почетних
математичк
их појмова

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

6.сем. 1+2 1 3 2,00

Професиона
лне
вештине

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

6.сем. 1+2 1 2 1,50



1

Игра као
центар
предшколск
ог
курикулума

изборн
и

 Мастер 3.сем. 2+2 1 2 2,00

Стручно
истраживач
ки рад

обавеза
н

 Мастер 4.сем. 0 До 5
канд
идат
а

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 8,25

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР МАЉКОВИЋ МИЛАНКА
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предме

та

Студијски програм семест
ар

Фонд
часо

ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
група
вежбе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТ
ИМА

Методика
развоја
говора

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

4.сем 3+1 1 3 2,25

Методичке
активности
из  развоја
говора

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

5.сем. 1+2 1 3 2,00

Методика
васпитно-
образовног
рада-
теорија

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

3.сем. 2+0 1 0 1,00

Дидактичк
о-
методичке
перспектив
е у пракси
рада
васпитача

обавеза
н

 Мастер 3.сем 3+3 1 2 3,00

Стручно
истражива
чки рад

обавеза
н

 Мастер 4.сем. 0 До 5
кандид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 8,75

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР МАРКОВ ЗАГОРКА
                   ЗВАЊЕ:  ПРОФЕСОР



1

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски
програм

семест
ар

Фон
д

часо
ва

Број
група
теори

ја

Број
група
вежбе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ
МА

Специјална
педагогија

обавез
ан

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

4.сем 3+0 1 0 1,50

Специјална
педагогија

обавез
ан


Дошколов
ање

6.сем. 2+1 1 1 1,25

Праћење
развоја и
планирање
васпитно-
образовног
рада за децу са
сметњама у
развоју
- теорија

изборн
и

 Мастер 2.сем. 2+2 1 2 2,00

Припрема
деце са
сметњама у
развоју за
полазак у
школу

обавез
ан

 Мастер 2.сем. 2+2 1 2 2,00

Стручно
истраживачки
рад

обавез
ан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
кандид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 7,25

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР МЕСАРОШ ЖИВКОВ АНГЕЛА
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив предмета
Статус
предм

ета

Студијски
програм

семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
група
теор
ија

Број
група
вежбе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ
МА

Методика
физичког и
здравственог
васпитања-
вежбе

обавез
ан

 Струковни
васпитач
деце
предшколс
ког
узраста

5.сем 0+1 0 3 1,00

Методичке
активности из
физичког и

обавез
ан

 Струковни
васпитач
деце
предшколс

6.сем. 1+2 1 3 2,00



1

здравственог
васпитања

ког
узраста

Кинезитерапија
у раду са децом
предшколског
узраста - вежбе

избор
ни

 Мастер 2.сем 0+2 0 2 1,00

Холистички
приступ у
психомоторном
развоју
предшколског
детета -вежбе

обавез
ан

 Мастер 1.сем 0+3 0 2 1,50

Стручно
истраживачки
рад

обавез
ан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
канди
дата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР МИЈИЋ ЗОРАН
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски програм семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
група
вежбе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ
Е ПО
ПРЕДМЕТИМ
А

Холистичк
и приступ у
психомотор
ном развоју
предшколс
ког детета -
теорија

обавез
ан

 Мастер 1.сем 3+0 1 0 1,50

Кинезитера
пија у раду
са децом
предшколс
ког узраста
- теорија

изборн
и

 Мастер 2.сем 2+0 1 0 1,00

Физичко
васпитање

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

1.сем. 0+2 0 3 1,50

Методика
физичког и
здравствен

обавез
ан

 Струковни
васпитач деце

5.сем 3+0 1 0 1,50



1

ог
васпитања
теорија

предшколског
узраста

Стручно
истражива
чки рад

мастер  Мастер 4.сем. 0 До 5
кандид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,00

ПРИЛОГ РЕШЕЊУ О РАСПОДЕЛИ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ од
17.01.2022.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР МИЈИЋ ЗОРАН
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предме

та

Студијски програм семес
тар

Фонд
часов

а

Број
група
теор
ија

Број
група
вежбе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊЕ
ПО
ПРЕДМЕТИМА

Холистички
приступ у
психомотор
ном развоју
предшколск
ог детета -
теорија

обавеза
н

 Мастер 1.сем 3+0 1 0 1,50

Телесни
развој и
здравствено
васпитање

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

Струковни васпитач
за традиционалне
игре

1.сем. 2+0 1 3 1,00

Физичко
васпитање

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

1.сем. 0+2 0 3 1,50

Методика
физичког и
здравствено
г васпитања
теорија

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

5.сем 3+0 1 0 1,50

Стручно
истраживач
ки рад

мастер  Мастер 4.сем. 0 До 5
кандида
та

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,00



1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:  ДР НАТАША МИЛОШЕВИЋ АДАМОВИЋ
ЗВАЊЕ: ПРЕДАВАЧ

Назив
предмета

Статус
предмет

а

Студијски програм семест
ар

Фонд
часов

а

Број
група
теор
ија

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ
Е ПО
ПРЕДМЕТИМ
А

Методик
а
упознава
ња
околине

обавезан  Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

4.сем 3+1 1 3 2,25

Дечја
антропол
огија

изборни  Дошколовање 5. сем. 1+1 1 3 1,25

Дечја
антропол
огија

изборни   Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

5.сем. 1+2 1 1 1,00

Дечје
народно
стварала
штво

обавезан  Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

4.сем. 2+2 1 1 1,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР СРБИСЛАВА ПАВЛОВ
ЗВАЊЕ: ПРЕДАВАЧ

Назив
предмета

Статус
предме

та

Студијски програм семест
ар

Фонд
часов

а

Број
група
теори

ја

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ

ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ

МА

Методика
васпитно-
образовног
рада- вежбе

обавеза
н

 Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

 Струковни васпитач
за традиционалне
игре

3.сем. 0+2 0 3 1,50

Истраживањ
е у
предшколск
ом

изборн
и

 Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

6.сем. 1+2 1 3 2,00



1

васпитању и
образовању

 Струковни васпитач
за традиционалне
игре

Основе
инклузивног
васпитања и
образовања-
теорија

изборн
и

 Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

 Струковни васпитач
за традиционалне
игре

5.сем. 1+0 1 0 0,50

Специјална
педагогија -
вежбе

обавеза
н

 Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

4.сем. 0+2 0 2 1,00

Академско
писање –
вежбе

обавеза
н

 Мастер 2.сем. 0+3 0 2 1,50

Пракса Обавеза
н

 Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

 Струковни васпитач
за традиционалне
игре

1.-6.
сем.

- - - -

Стручна
пракса

обавеза
н

 Мастер 1., 2.,
3.сем.

45+45
+90
часова

- - -

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,50

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР ИВАНА ПЕТКОВИЋ
ЗВАЊЕ: ПРЕДАВАЧ

Назив
предмета

Статус
предме

та

Студијски
програм

семест
ар

Фон
д

часо
ва

Број
група
теори

ја

Број
груп
а
вежб
е

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ
МА

Социолог
ија

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

3.сем. 2+1 1 3 1,75

Етнологиј
а

изборни  Струковни
васпитач за
традицион
алне игре

4.сем. 4+1 1 1 2,50

Антропол
огија
фолклора

обавеза
н

 Струковни
васпитач за
традицион
алне игре

5.сем. 3+1 1 1 1,75



1

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,00

            ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР КРИСТИНА ПЛАЊАНИН СИМИЋ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски програм семес
тар

Фон
д

час
ова

Број
груп

а
теор
ија

Број
гру
па
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋ
ЕЊЕ ПО
ПРЕДМЕТ
ИМА

Основе
музичке
писменост
и -теорија

обавез
ан

 Струковни васпитач деце
предшколског узраста

 Струковни васпитач за
традиционалне игре

3.сем. 3+0 1 0 1,50

Музичка
култура и
предшкол
ско дете -
теорија

изборн
и

 Мастер 3.сем. 2+0 1 0 1,00

Увод у
појам игре
са
лабанотац
ијом -
теорија

обавез
ан

 Струковни васпитач за
традиционалне игре

4.сем. 3+0 1 0 1,50

Традицио
нално
певање

обавез
ан

 Струковни васпитач за
традиционалне игре

6.сем. 3+0 1 0 1,50

Традицио
нална
музика

обавез
ан

 Струковни васпитач за
традиционалне игре

5.сем. 4+0 1 0 2,00

Традицио
нална
игра -
теорија

обавез
ан

 Струковни васпитач за
традиционалне игре

5.сем. 2+0 1 0 1,00

Методика
традицио
налне
игре_
теорија

обавез
ан

 Струковни васпитач за
традиционалне игре

6.сем. 3+0 1 0 1,50

Стручно
истражив
ачки рад

обавез
ан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
кан
дид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 10,50

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:  ДР ДАНИЈЕЛА РАДЛОВИЋ ЧУБРИЛО
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР



1

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски
програм

семест
ар

Фонд
часо

ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
група
вежбе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕ
ЊЕ ПО
ПРЕДМЕТИ
МА

Методичке
активности из
упознавања
околине

обавез
ан

 Струковни
васпитач
деце
предшколско
г узраста

5.сем. 1+2 1 3 2,00

Активности
предшколског
детета у
природној и
друштвеној
средини

обавез
ан

 Мастер 2.сем. 2+2 1 1 1,50

Савремени
методички
правци у
предшколском
васпитању и
образовању

изборн
и

 Мастер 1.сем. 2+2 1 2 2,00

Стручно
истраживачки
рад

обавез
ан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
кандид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,00

ПРИЛОГ РЕШЕЊУ О РАСПОДЕЛИ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ
од 05.04.2022.
            ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР КРИСТИНА ПЛАЊАНИН СИМИЋ

ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Стату
с

пред
мета

Студијски програм семе
стар

Фо
нд
час
ова

Број
гру
па

тео
рија

Бро
ј
гру
па
ве
жб
е

УКУПНО
ОПТЕРЕ
ЋЕЊЕ
ПО
ПРЕДМЕ
ТИМА

Основе
музичке
писмености -
теорија

обаве
зан

 Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

 Струковни васпитач за
традиционалне игре

3.сем. 3+0 1 0 1,50

Музичка
култура и
предшколск

избор
ни

 Мастер 3.сем. 2+0 1 0 1,00



1

о дете -
теорија
Увод у појам
игре са
лабанотациј
ом - теорија

обаве
зан

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

4.сем. 3+0 1 0 1,50

Традициона
лно певање

обаве
зан

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

6.сем. 3+0 1 0 1,50

Традициона
лна музика

обаве
зан

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

5.сем. 4+0 1 0 2,00

Традициона
лна игра -
теорија

обаве
зан

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

5.сем. 2+0 1 0 1,00

Методика
традиционал
не игре

обаве
зан

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

6.сем. 3+2 1 1 2,00

Стручно
истраживачк
и рад

обаве
зан

 Мастер 4.сем. 0 До
5
кан
дид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ од
05.04.2022.

11,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДОЦ. ДР МЕД. СЦИ. РОСА ШАПИЋ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски
програм

семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
гру
па
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ
Е ПО
ПРЕДМЕТИМ
А

Телесни
развој и
здравствено
васпитање

обавез
ан

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

1.сем. 2+1 1 3 1,75

Нега и
васпитање

изборн
и

 Струковни
васпитач деце

5.сем. 1+1 1 2 1,00



1

деце
предшколског
узраста

предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

Нега и
васпитање
деце раних
узраста

изборн
и


Дошколова
ње

6.сем. 1+1 1 1 1,00

Ментална
хигијена

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

4.сем. 0+2 0 3 1,50

Ментална
хигијена

изборн
и


Дошколова
ње

6.сем. 1+1 1 1 0,75

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. 6,00

ПРИЛОГ РЕШЕЊУ О РАСПОДЕЛИ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ од 17.01.2022.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДОЦ. ДР МЕД. СЦИ. РОСА ШАПИЋ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски
програм

семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
гру
па
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ
Е ПО
ПРЕДМЕТИМ
А

Телесни
развој и
здравствено
васпитање

обавез
ан

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

1.сем. 0+1 0 3 0,75

Нега и
васпитање
деце
предшколског
узраста

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за

5.сем. 1+1 1 2 1,00



1

традиционалн
е игре

Нега и
васпитање
деце раних
узраста

изборн
и


Дошколовањ
е

6.сем. 1+1 1 1 1,00

Ментална
хигијена

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалн
е игре

4.сем. 0+2 0 3 1,50

Ментална
хигијена

изборн
и


Дошколовањ
е

6.сем. 1+1 1 1 0,75

Кинезитерапиј
а у раду са
децом
предшколског
узраста -
теорија

изборн
и

 Мастер


2.сем 2+0 1 0 1,00

Стручно
истраживачки
рад

мастер  Мастер 4.сем. 0 До 5
кан
дид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. 6,50

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР МИЛОРАД СТЕПАНОВ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР

Назив
предмета

Статус
предм

ета

Студијски
програм

семес
тар

Фон
д

часо
ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
гру
па
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ
Е ПО
ПРЕДМЕТИМ
А

Методика
ликовног
васпитања

обавез
ан

 Струковни
васпитач
деце
предшколско
г узраста

4.сем 3+1 1 3 2,25

Методичке
активности
из  ликовног
васпитања

обавез
ан

 Струковни
васпитач
деце
предшколско
г узраста

5.сем. 1+2 1 3 2,00



1

Дечја
креативност
у свету
уметности и
културе

обавез
ан

 Мастер 3.сем. 2+2 1 2 2,00

Стручно
истраживачк
и рад

обавез
ан

 Мастер 4.сем. 0 До 5
кан
дид
ата

0,50

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 6,75

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: ДР ЈАСМИНА КНЕЖЕВИЋ
ЗВАЊЕ: ПРОФЕСОР
ШКОЛСКА ГОДИНА: 2021/22.
АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК ДО 1/3 закључно са јануарским испитним роком

Назив
предмет
а

Статус
предм

ета

смер семеста
р

Фонд
часов

а

Број
група
теориј

а

Број
група
вежб
е

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ

Е ПО
ПРЕДМЕТИМ

А

Педагош
ка
психоло
гија

обавеза
н

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

3.сем. 2+1 1 1 1,25

Психоло
гија
дечје
игре

изборн
и

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

3.сем. 0+2 0 2 1,00

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 2,25

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА:  АНА ВУКОБРАТ
                  ЗВАЊЕ: АСИСТЕНТ
                  ШКОЛСКА ГОДИНА: 2021/22.

Назив
предм
ета

Статус
предме

та

Студијски програм семест
ар

Фонд
часова

Број
група
теориј

а

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊЕ
ПО
ПРЕДМЕТИМА

Општа
педаго
гија -
вежбе

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

1.сем. 0+1 0 3 1,50



1

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

Основ
е
инклу
зивног
васпит
ања и
образо
вања-
вежбе

изборни  Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

5.сем. 0+1 0 3 1,50

Метод
ологиј
а
истра
живањ
а

обавеза
н

Мастер 1.сем. 0+3 0 2 3,00

Пракс
а

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

1.-6.
сем.

- - - -

Струч
на
пракса

обавеза
н

 Мастер 1., 2.,
3.сем.

45+45+9
0 часова

- - -

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. 6,00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: РОГАНОВИЋ ГОРДАНА, мастер
ЗВАЊЕ: АСИСТЕНТ до 01.04.2022.

Назив
предмета

Статус
предме

та

Студијски програм семес
тар

Фонд
часо

ва

Број
груп

а
теор
ија

Број
груп
а
веж
бе

УКУПНО
ОПТЕРЕЋЕЊ
Е ПО
ПРЕДМЕТИМ
А

Основе
музичке
писменост
и -вежбе

обавеза
н

 Струковни
васпитач деце
предшколског
узраста

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

3.сем. 0+1 0 3 1,50



1

Увод у
појам игре
са
лабанотац
ијом -
вежбе

обавеза
н

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

4.сем. 0+2 0 1 1,00

Традицион
ална игра -
вежбе

обавеза
н

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

5.сем. 0+3 0 1 1,50

Методика
традицион
алне игре -
вежбе

обавеза
н

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

6.сем. 0+2 0 1 1,00

Традицион
ално
певање -
вежбе

обавеза
н

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

6.сем. 0+2 0 1 1,00

Музичка
култура и
предшколс
ко дете -
вежбе

изборн
и

 Мастер 3.сем. 0+2 0 2 2,00

Пракса обавеза
н

 Струковни
васпитач за
традиционалне
игре

1. -
6.сем.

- - - -

УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ    2021/22. ГОДИНЕ 8,00
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9. КЊИГА НАСТАВНИКА
Име, средње слово, презиме Маљковић М. Миланка
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој наставник ради
са пуним радним временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, од 01.10.2000.

Ужа научна односно уметничка област Педагошке науке - методика наставе
Академска каријера

Година Институција Област
Избор у звање 01.10. 2000. избор у

зва.
03.09.2007.  реиз.
звања
18.09.2012. избор у зва.

ВШССОВ у Кикинди

Проф. мет. раз. говора

Проф. за области
Педагошких наука.

Докторат 15.9.2006. Филозофски факултет
Нови Сад

Доктор педагошких наука

Специјализација
Магистратура 14.10.2003. Педагошки факултет

Сомбор
Магистар мето.-дидакти.
наука

Диплома 23.06.1997. Педагошки факултет
Сомбор

Професор раз. наставе

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета врста студја

1. Дидактичко методичке перспективе у пракси рада васпитача Мастер струковне студије
2. Методика развоја говора Основне струковне

студије
3. Методичке активности из развоја говора Основне струковне

студије
4. Методика васпитно-образовног рада (теорија) Основне струковне

студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. Маљковић,M. (2012) Методика развоја говора. Кикинда: Кинђа – историјско –завичајно
друштво Кикинда . ISBN 978-86-85213-09-0

2. Маљковић Миланка (2007) Басна, лектира мудрости. Нови Сад: Змај,ISBN 978-86-489-0616-8
(брош.)

3. Илић П., Гајић О., Маљковић М. (2008) Криза читања: комплексан педагошки, културолошки
и општедруштвени проблем, Градска библиотека, Нови Сад, ISBN 978-86-85307-53-9 (НШ;
брош.)

4.  Маљковић,M., Марковић,M., (2016), Језичко стваралаштво-педагошки изазов, ВШССОВ у
Кикинди, Кикинда.ISBN 978-86-85625-23-7 (брош.)

5. М.К.Јелена, Маљковић,М.,Павлов,С., Месарош Ж.А., Вукобрат,А.(2019).Протективни
фактори и ресурси родитеља и васпитача у суочавању деце предшколског узраста са
ризичним  утицајима дигиталних медија на дечји психофизички
развој.Кикинда:ВШССОВ,ИСБН- 978-86-85625-31-2

6. М. К. Јелена, Маљковић,М., Павлов,С., Месарош Ж.,А., Бркљач,Т.,Крнета,Љ.
(2020).Идентификовање и подстицање даровитости деце предшколског узраста.Кикинда:
ВШССОВ, ИСБН-978-86-85625-45-9

7. Мићевић К.Ј.,Маљковић,М.,Бркљач Т., Ангела М. Ж.,(2019).Ставови ђеце предшколског
узраста према цртаним филмовима и ТВ програму. Васпитање и образовање,Часопис за



1

теорију и праксу. Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства.ISBN: 791.228-053.4,
Стр.143-159 .

8. Мићевић К. Ј., Маљковић М.,  Бркљач Т., Вукобрат А. (2019) Ставови васпитача, родитеља и
деце предшколског узраста према утицају дигиталних медија на усвајање туђица и учење
енглеског језика. Образовна технологија ИССН: 1450-9407. Центар за образовну технологију.
372.3. Вол 1. Број часописа 2. Стр. 59-76

9. Маљковић,М. (2017). Корелација или интеграција развоја говора са другим областима
рада приликом стваралачке интерпретације књижевног текста, Medjunarodni skup. West
Uniвersity of  Timisioаrа, Teаcher Trаining Depаrtment.Румунија, Темишвар, 2016.

10. Мићевић К.Ј., Маљковић М., Павлов С., Месарош Ж. А., Бркљач Т.,Варађанин
В.,Малешевић,Д., Вукобрат,А., Шапић Р.(2020) Експлорација адаптације студената Високе
школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди на кризну ситуацију изазвану
пандемијом ЦОВИД-19. Кикинда:ВШССОВК. ИСБН: 978-86-85625-51-0. Стр.399

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања

Име и презиме Јелена Ж. Мићевић-Карановић
Звање професор струковних студија
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање васпитача
у Кикинди, од 1. 1. 2001. год.

Ужа научна односно уметничка
област психологија (развојна психологија)

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2007.
Висока школа струковних
студија за образовање васпитача
у Кикинди

психолошке науке

Докторат 2007. Филозофски факултет у Новом
Саду, одсек за психологију доктор психолошких наука

Специјализациј
а - - -

Магистратура 2004. Филозофски факултет у Новом
Саду, одсек за психологију магистар психолошких наука

Диплома 1994. Филозофски факултет у Новом
Саду, одсек за психологију дипломирани психолог

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Психологија деце са посебним потребама Мастер струковне студије
2. Општа психологија Основне струковне студије
3. Развојна психологија Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.
Мићевић Карановић, Ј., Кнежевић Ј. и Гријак Ђ. (2016). Психологија ометених у развоју:
приручник за студенте специјалистичких студија на модулу за инклузивно васпитање и
образовање. Кикинда: ВШССОВ.
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2.
Мићевић-Карановић, Ј. (2013). Водич кроз основне појмовеизОпште психологије:
уџбеник за студенте високих школа струковних студија за образовање васпитача.
Кикинда: ВШССОВ.

3. Мићевић-Карановић, Ј. и Кнежевић, Ј. (2013). Развојна психологија за васпитаче.
Кикинда: ВШССОВ.

4.
Мићевић-Карановић, Ј., Кнежевић, Ј. и  Радовановић, М. (2014). Ментална
хигијена:уџбеник за студенте високих школа струковних студија за образовање
васпитача. Кикинда: ВШССОВ.

5.
Мићевић-Карановић, Ј. и Кнежевић, Ј. (2015). Педагошка психологија:уџбеник за
студенте високих школа струковних студија за образовање васпитача. Кикинда:
ВШССОВ.

6.
Солеша-Гријак, Ђ. и Мићевић-Карановић, Ј. (2015). Психологија дечје игре: приручник
за студенте високих школа струковних студија за образовање васпитача. Кикинда:
ВШССОВ.

7. Мићевић, Ј. (2005). Разлике у ставовима према маргиналним групама између родитеља и
њихове деце, Психологија, Вол. 38 (2). Стр. 167-179.

8. Мићевић, Ј. (2005). Ставови родитеља, учитеља и деце према особама са инвалидитетом,
Педагошка стварност, бр. 3-4. Стр. 296-303.

9. Мићевић, Ј. (2006). Сличност ставова дискриминације учитеља и деце према различитим
маргиналним групама, Педагошка стварност,  бр. 7-8.Стр. 626-638.

10. Мићевић, Ј. (2007). Релације између етноцентризма и отворености за иновације,
Педагошка стварност,  бр. 7-8.Стр. 681-692.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 2
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе 2

Тренутно учешће на пројектима

Утицај родитеља и васпитача
на формирање толеранције
код деце предшколског
узраста, чији је носилац
Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача у Кикинди, а који је
одобрио и финансијски
подржао Покрајински
секретаријат за високо
образовање и
научноистраживачку
делатност решењем број: 142-
451-2205/2020-02/1.

Међународни -

Усавршавања -
Други подаци које сматрате релевантним

Име, средње слово, презиме Тамара Р. Грујић
Звање Професор струковних студија
Назив институције у којој наставник ради
са пуним радним временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, од 01. 09. 2007. године

Ужа научна односно уметничка област Филолошке науке: Српски језик и књижевност
Академска каријера
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Година Институција Област
Избор у звање 2010. Висока школа струковних студија

за образовање васпитача у
Кикиндаи

Филолошке науке: Српски
језик и књижевност

Докторат 2010. Филозофски факултет, Нови Сад Књижевност за децу, народна
књижевност

Специјализација / / /
Магистратура 2005. Филозофски факултет, Нови Сад Народна књижевност, српска

књижевност XX века
Диплома 2001. Филозофски факултет, Нови Сад Српска књижевност и језик
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета Назив студ. прог., врста студија
1. Српски језик са културом говора СВДПУ, СВТИ – студије I нивоа
2. Књижевност за децу СВДПУ, СВТИ – студије I нивоа
3. Комуникативне способности савременог

васпитача (изборни предмет)
СВДПУ – студије I нивоа

4. Интермедијалност у књижевним садржајима за
децу предшколског узраста (изборни предмет)

Струковни мастер васпитач – студије II
нивоа

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Грујић, Т. (2010). Змајево песништво за децу и усменокњижевна традиција. Нови Сад:

Змајеве дечје игре.
2. Грујић, Т. (2013). „Традиционално и модерно у поезији за децу Григора Витеза“.

Монографија  „Велики видар – стољеће Григора Витеза“. Загреб: Учитељски факултет:
стр. 95–107.

3. Грујић, Т. (2014). „Змајев Невен и зачетак српског стрипа за децу“. Саветовање Змајевих
дечјих игара: Књижевност за децу и интермедијалност. Детињство. Год. XL, бр. 2,
Нови Сад: Змајеве дечје игре: стр. 99–105.

4. Janjić, I., Petković, V., Grujić, T. (2015). „Key Aspects of the Use of Information and
Communication Technologies for Students – Future Preschool Teachers“. The 11th
International Conference eLearning and Software for Education „Quality and efficiency in
eLearning“. Bucharest, Romania. Editor Ion Roceanu. Vol. 11, No 2, pp. 173–179.

5. Grujić, T., Janjić, I., Jašović, P. (2016). „Media Influence on Speech Culture of Students –
Future Teachers. The 12th International Conference eLearning and Software for Education
„eLearning Vision 2020“. Bucharest, Romania. Editor Ion Roceanu. Vol. 12, No 2, pp. 88–94.

6. Грујић, Т. (2016). „Идеологија у стваралаштву за децу Бранка Ћопића“. Саветовање
Змајевих дечјих игара: Kњижевност за децу и идеологија. Детињство. Год. XLII, бр. 1,
Нови Сад: Змајеве дечје игре: стр. 70–78.

7. Грујић, Т. (2017). „Иницијација и преображај у роману Авен и јазопас у Земљи Ваука“.
Саветовање Змајевих дечјих игара: Књижевност за децу и време. Детињство. Год.
XLIII, бр. 2, Нови Сад: Змајеве дечје игре: стр. 97–104.

8. Grujić, T., Krneta, LJ. (2018). „English Language as Education Barrierin Using Information
Technology“. The 14th International Conference eLearning and Software for Education
„eLearning challenges and new horizons“. Bucharest, Romania. Editor Ion Roceanu. Vol. 14,
No 2, pp. 463–470.

9. Грујић, Т. (2019). „Жанровска прекорачења у поезији Попа Д. Ђурђева“. Саветовање
Змајевих дечјих игара: Границе, прекорачења и хибридне форме у књижевности за децу.
Детињство. Год. XLV, бр. 2, Нови Сад: Змајеве дечје игре: стр. 59–67.
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10. Грујић, Т. (2020). „Слика савременог друштва у сликовницама Попа Д. Ђурђева“.
Philologia Mediana. Ниш: Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу. Год. 12, бр.
12, стр. 715–727.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 4
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: / Међународни: /
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
Главни уредник Зборника ВШССОВ (од 2011) – од 2012. до 2016. годину – категорија М53

Име и презиме Џаферовић М. Мирсада
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој наставник
ради са пуним радним временом и од
када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, од 14.9.2017.

Ужа научна односно уметничка област Педагогија
Академска каријера

Година Институција Област

Избор у звање 2017.
Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача у Кикинди

Педагошке и андрагошке науке

Докторат 2014. Филозофски факултет у Новом
Саду Методика наставе.

Специјализација
Мастер 2009 Универзитет у Новом Пазару Педагогија.
Диплома 1998. Учитељски факултет у Врању. Разредна настава.
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Методологија истраживања Мастер струковне студије
2. Општа педагогија Основне струковне студије
3. Предшколска педагогија Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Džaferović, M. (2020). Kultura prevazilaženja konflikata. Kikinda: VŠSSOV u Kikindi.
2. Džaferović, M. (2019). Kultura prevazilaženja konflikata. Kikinda: VŠSSOV u Kikindi.

3. Džaferović, M. (2018). Opšta pedagogija-udžbenik za studente visokih škola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača. Kikinda: VŠSSOV u Kikindi.

4. Džaferović, M. (2018). Praktikum iz opšte pedagogije  za studente visokih škola strukovnih studija
za obrazovanje vaspitača. Kikinda: VŠSSOV u Kikindi.

5. Džaferović, M. (2018). The effects of implementing a program of nonviolent communication on the
causes and frequency of conflicts among students. Часопис за друштвене науке, TEME, Vol. XLII.

6.

Džaferović, M. (2013). A konfliktusok megoldásának kultúrája. Tanári kézikönyv Újvidék: Kiadó,
Árgus (Приручник на мађарском језику „Култура превазилажења конфликта“).CIP
Каталогизација у публикацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад 159.923.5-053.5(035),
ISBN 978-86-87633-54-4, COBISS.SR-ID 279651591.

7.
Џаферовић, M. (2014). Конструктивна метода као полазиште успешне наставе и квалитетног
начина превладавања конфликта у школи. Учитељ-2/2014, (229-241),UDK 37.064, ISSN 0352-
2253. COBISS.SR-ID 128023.
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8.
Џаферовић, М. (2012). Конструктивни приступ решавању конфликата (писање сценарија-
Прича у сликама). Иновације у настави, вол 25, бр.4, 2012, (141-152), UDC 159.964.21.019.4,
UDK 370.8, ISSN 0352-2334, COBISS.SR-ID 4289026.

9.
Džaferović, M. (2011). Nonviolent communication, empathy and assertion as modern strategies in
the study of overcoming conflicts. Monografija međunarodnog znanastvenog skupa (II dio):
“Suvremene strategije učenja i poučavanja” (737-751) Pula: Sveučilište Jurja Dobrile.

10.

Džaferović, M. (2011). Research on the application and perspectives of active teaching and learning
metods. “Education between tradition and modernity”. International Scientific Symposium Оhrid.
ТOM 2/VI, (64-73). Skopje:  Faculty of philosophy, Institute for pedagogy. ISBN 978-608-238-012-
4. COBISS.MK-ID 93376778

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним :
Џаферовић, М. аутор акредитованог семинара за шк. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  годину у
оквиру области П3, чији је каталошки број 75. „Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних
интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и школи“;

 Džaferović, M. (2016): autor akreditovanog seminara za nastavnike „Uloga nastavnika i vaspitača u
prevenciji i prevazilaženju nasilnog ponašanja i konfliktnih situacija” - seminar akreditovan od strane
Ministrastva prosvete Republike Srbije za šk.2016/17. i 2017/18. godinu, kataloški broj 135, K4;

Džaferović, M. (2011), autor projekta: „Moć prevazilaženja konflikta“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog
sekretarijata za obrazovanje AP Vojvodine šk. 2010/11. godine.

Име и презиме  Загорка  Марков
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

ВШССОВ у Кикинди, 2001.

Ужа научна односно уметничка
област Специјална едукација и рехабилитација/дефектолошке науке

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2001.
Висока школа струковних
студија за образовање васпитача
у Кикинди

Специјална едукација и
рехабилитација

Докторат 2009. ФАСПЕР /Дефектолошки
факултет, Београд

Специјална едукација и
рехабилитација

Специјализација - - -

Магистратура 2000. Дефектолошки
факултет/ФАСПЕР, Београд Дефектолошке науке

Диплома 1997. Учитељски факултет
/Педагошки факулете у Сомбору Педагошке наукe – разредна настава
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Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Специјална педагогија основне струковне  студије

2. Припрема деце са сметњама  у развоју за
полазак у школу Мастер  струковне  студије

3. Праћење развоја и планирање васпитно-
образовног рада за децу са сметњама у развоју Мастер струковне  студије

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

11.
Vasiljević-Prodanović,D.,Krneta,Ž.&Markov, Z.(2021). Cooperation between Preschool Teachers and Parents from the Perspective of
the Developmental Status of the Child.
International Journal of Disability, Development and Education 
10.1080/1034912X.2021.1916892

12. Марков, З. (2020). Специјална педагогија. Кикинда: ВШССОВ

13. Марков, З. (2020). Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу. Кикинда: ВШССОВ

14. Kojić, M. B., Kojić-Grandić, S. S., i Markov, Z. T. (2020). Faktori prihvaćenosti dece sa poremećajem iz autističkog spektra u
predškolskoj ustanovi. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, (17), 41-63. DOI: 10.5937/sinteze9-24201

15. Mesaroš Živkov, A.J. i Markov, Z.T. (2020). Opažanja roditelja i učitelja o zastupljenosti sadržaja narodne tradicije u školskim
aktivnostima učenika mlađeg školskog uzrasta. Pedagoška stvarnost, LXVI, (1), 59-71. DOI: https://doi.org/10.19090/ps.2020.1.59-71

16.
Markov, Z. (2019). Uticaj integrisanog pristupa u primeni igre i pokreta na vršnjačku prihvaćenost dece sa teškoćama u razvoju. U: S.
Radosavljević (ur.), VIII naučno-stručne konferencije međunarodnog karaktera, Vaspitanje igrom i pokretom kroz svakodnevni život
deteta, Zbornik radova (str.29-45). Palić: BAPTA

17. Kojić, M. B., Markov, Z. T., & Kojić-Grandić, S. S. (2019). Pripema dece sa teškoćama u razvoju za polazak u školu iz ugla
vaspitača. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, 8(16), 13-36. doi: 10.5937/sinteze8-24176

18.
Марков. З. (2019). Улога деце посматрача у превенцији вршњачког насиља у предшколским установама из угла васпитача.
У:М.Маљковић (ур,), Интердисциплинарни присутуп насиљу (стр.38-39). Кикинда: Висока школа струковних студија за
образвање васпитача.

19. Jelić, M., Stojković, I., & Markov, Z. (2018). Saradnja predškolske ustanove i roditelja iz ugla vaspitača. Specijalna edukacija i
rehabilitacija, 17(2), 165-187. doi: 10.5937/specedreh17-16592

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата -
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе 1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи :
Истраживање
квалитетеа и
евикасности онлајн
наставе у високом
образовању Војводине
у време пандемије
Covid 19

Међународни  -

Усавршавања -
Други подаци које сматрате релевантним-

Име и презиме Зоран М., Мијић
Звање професор струковних студија
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди ,од  22.04.2010.

Ужа научна односно уметничка
област

Методика наставе физичког и здравственог васпитања

https://doi.org/10.1080/1034912X.2021.1916892
https://doi.org/10.5937/sinteze9-24201
https://doi.org/10.19090/ps.2020.1.59-71
https://doi.org/10.5937/sinteze8-24176
https://doi.org/10.5937/specedreh17-16592
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Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2008. Висока школа струковних студија
за образовање васпитача у Кикинди Физичко васпитање и спорт

Докторат 2007. Факултет спорта и физичког
васпитања, Београд Физичко васпитање и спорт

Специјализација

Магистратура 2005. Факултет спорта и физичког
васпитања, Београд Физичко васпитање и спорт

Диплома 1989. Факултет физичке културе,
Сарајево Физичко васпитање и спорт

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија

1. Холистичким приступ психомоторном развоју
предшколског детета -теорија Мастер струковне студије

2. Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста
(изборни предмет) Мастер струковне студије

3. Методика физичког и здравственог васпитања -
теорија

Основне струковне студије

4. Физичко васпитање (изборни предмет) Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Мијић, З., Јовић, А. (2017). “Развој, усавршавање и приказ биотичких моторичких знања код
деце јасленог узраста”, Међународни научни скуп: Проблеми и дилеме савремене наставе у
теорији и пракси, Аранђеловац, Зборник резимеа, Учитељски факултет Универзитета у
Београду, стр. 138.

2.

Мијић, З., Марковић, М., Перић, З. (2016).„Приказ гимнастичких вежби на тлу за децу од 6
до 10 година“. ЗборникВШССОВ, (уредникТамараГрујић), год. XI, бр. 1/2016. Кикинда:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача (UDC 615.825-053.5/.5), ISSN
2217-5725

3.

 Мијић, З., Марковић, М., Перић, З. (2015). Приказ хрвачких вјежби у превенцији настанка
деформитета краљешнице , прсног коша код дјеце од 6 до 10 година, Зборник радова, 13.
годишња међународна конференција КОНДИЦИЈСКА ПРИПРЕМА СПОРТАША, Загреб,
27. и 28. вељаче.

4.
Мијић, З., Марковић, М.  (2014). Примјери борилачких вјежби у развоју кондиције код
дјеце         предшколске доби, Зборник радова, 12. годишња међународна конференција
КОНДИЦИЈСКА ПРИПРЕМА СПОРТАША, Загреб, 21. и 22. вељаче, стр. 339-342.

5.
Мијић, З. (2013). ”Усавршавање биотичких моторичких знања користећи полигон код деце
предшколског узраста”, 2. Међународна конференција „ Предшколство између традиције и
савремености“ , Сарајево.

6.
Мијић,З., Mijić,D., Mijić,K. (2013). „Примјери вјежби са суспензионим тракама и отпорним
гумамама у развоју кондиције”, 11. међународна конференција Кондицијска припрема
спорташа, Зборник радова, Кинезиолошки факултет Свеучилишта у Загребу, стр. 279-285.

7. Мијић,З. (2012) ."Организација и реализација корективног вежбања у вртићима и школама"
,, Зборник ВШССОВ, бр. 2/2011, Кикинда .

8.

Мијић,З. (2012). "Примјери програма тјелесног вјежбања за дјецу млађе школске доби
користећи  полигонску  поставу и трим стазу“, Међународно знаствено-стручна конфереција
Одгојни и здравствени аспекти спорта и рекреације, Зборник радова, Кинезиолошки
факултет свеучилишта у Загребу, стр.367-372. ИСБН 978-953-317-016-9.
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9.
Мијић,З. (2012). „Примена полигона и трим-стазе код деце од 6 до 11 година“. 8.
Симпозијум са међународним ућешћем: Васпитач у 21 веку, Соко бања, Књига резимеа,
Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, стр. 49.

10.
Месарош Живков, А. , Мијић, З. (2011). Утјецај избора вјежби из рукомета на координацију
ученица од 9 до 11 година, Зборник радова, Кинезиолошки факултет Свеучилишта, Загреб,
стр.449-453

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе 2

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним      Учешће на домаћим и међународним семинарима  3

Име и презиме Драгана С. Малешевић
Звање професор
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди

Ужа научна односно уметничка
област Педагошке науке - методика

Академска каријера -
Година Институција Област

Избор у звање 2017.
Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача у Кикинди

Педагошке науке - методика

Докторат 2016. Универзитет у Новом Саду,
Филозофски факултет Доктор педагошких наука

Докторат 2011. Универзитет у Нишу,
Учитељски факултет у Врању

Доктор дидактичко -методичких
наука

Магистратура 2005. Универзитет у Нишу,
Учитељски факултет у Врању

Магистар дидактичко-методичких
наука

Диплома 1998.
Универзитет у Новом Саду,
Учитељски факултет у
Сомбору

Професор разредне наставе

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија

1. Методика развијања почетних математичких
појмова Основне струковне студије

2. Методичке активности из развијања почетних
математичких појмова Основне струковне студије

3. Професионалне вештине (изборни предмет) Основне студије

4. Игра као центар предшколског курикулума
(изборни предмет) Мастер студије

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Малешевић, Д. (2019). Дидактичко средство „Кућица“ са пратећим методичким
упутством зa развијање математичких појмова и развој способности математичког
мишљења деце од 5. до 8. године. Кикинда: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди
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2.
Малешевић, Д. (2019). Мапа развоја почетних математичких појмова - Листe за
праћење развојности математичких појмова деце предшколског узраста. Кикинда:
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

3. Малешевић, Д., Влаховић, Д. и Врбашки Ђ. (2009). Приручник за васпитаче – Математика, збирка
активности за рад припремној групи. Нови Сад: Stylos Art.

4. Малешевић, Д., Врбашки Ђ. и Миловић З. (2009). Математика, радни листови за
припремну предшколску групу. Нови Сад: Stylos Art.

5. Малешевић, Д. (2009). Тематско планирање и интеграција садржаја у припремном предшколском
програму. Педагошка стварност, 7-8, 790-802.

6. Малешевић, Д., Маричић С. (2004). Математика - уџбеник за други разред основне школе. Београд:
Народна књига.

7. Малешевић, Д., Маричић С. (2004). Математика - радни листови за други разред основне школе.
Београд: Народна књига.

8. Малешевић, Д. (2005). Методички приручник за рад са уџбеником и радним листовима за математику
у другом разреду основне школе. Београд: Народна књига.

9. Малешевић, Д. (2020). Професионалне вештине. Кикинда: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди

10. Малешевић, Д. (2015). Рефлексија као фактор личног и професионалног унапређивања. Образовна
технологија, 3, 189 – 198.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 1
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе -

Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 1 Међународни -
Усавршавања Шкотска 2004, Русија 2012., 2014., 2015., 2017.
Други подаци које сматрате релевантним: аутор и реализатор програма стручног усавршавања
запослених

Име и презиме Милан Мађарев
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој наставник
ради са пуним радним временом и од
када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача Кикинда 100%

Ужа научна односно уметничка област драмске и аудиовизуелне уметности
Академска каријера

Година Институција Област

Избор у звање 2008. Висока школа струковних студија
за образовање васпитача Кикинда драмске и аудиовизуелне

уметности

Докторат 2008. Факултет драмских уметности у
Београду

Театар покрета Јожефа Нађа

Специјализација

Магистратура 1998. Факултет драмских уметности у
Београду

Креативна драма – Процес
стваралаштва у
Шкозоришту

Диплома 1992. Факултет драмских уметности у
Београду

Атеље 212

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Nазив предмета врста студија

1. Сценска уметност (изборни предмет) Основне студије
2. Креативна драма (изборни предмет) Основне студије
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3. Традиција у пракси предшколског детета  (изборни предмет) Мастер студије
   
4.

Историја игре Oсновне студије

5. Радионица за традиционалну и народну уметност Основне студије

1.
Милан Мађарев, Креативна драма у Шкозоришту, Мост Арт, Земун, 2009.

2.  Милан Мађарев, Театар покрета Јожефа Нађа, Позоришни музеј Војводине, Нови
Сад, 2011

3. Милан Мађарев, Приче, Народна библиотека Н. Бечеј и
Банатски културни центар, Ново Милошево, 2017.

4. Представа Пост квартет (коаутор и режија Милан Мађарев) у извођењу
Пулс театра из Лазеревца извођена је на фестивалу ПАНФИЗ у
Скопљу 2017, фестивалу АЛБАМОНО 2018 (награда за
најбољу представу и најбољу женску улогу), ИНФАНТ 2018. и Фестивалу
монодраме и пантомиме у Београду 2018.

5. Зборник радова са 2. Знанствено-умјетничког симпозија Потицање квалитете у
драмском стваралаштву у организацији Учитељског факултета Свеучилишта у
Загребу, Театар Тирена и Хрватски центар за драмски одгој у коме се објављен текст
Вредновање у драмском стваралаштву за децу и младе М. Мађарева, 2018.

6. Милан Мађарев, Паралелна историја театра, Позоришни музеј Војводине и САЈНОС,
Н. Са  Нови Сад, 2018
 Н
7.Мари Марина Миливојевић Мађарев, Милан Мађарев, Иван Правдић, Примењено позориште у

Војводини од 2000 до данас, Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови
Сад, 2019.

8. 
Милан Мађарев је био учесник по позиву на 29. Међународној књижевној
колонији „Сићево” у септембру 2019.

9. Збор  Представа Писмо непознате жене Штефана Цвајга у дрaматизацији и режији
Милана Мађарева је после премијере у априлу 2019. учествовалa 4. децембра 2019. на
24. Међународном фестивалу малих сцена и монодраме у Културном центру у
источном Новом Сарајеву

      10.Мила       Милан Мађарев, Нове приче, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2020.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима Милан Мађарев је један од

учесника међународног
истраживачког пројекта Reclaimed
Avant-Garde (2019-2022) који је
покренут у Пољској а бави се
авангардом у Европи између два
светска рата. У оквиру овог
пројекта  истражује и пише о
српској авангарди између два
светска рата.

Усавршавања Мађарев је био на психодрамској едукацији 1992-1994. Положио је испит из
неклиничке психодраме у мају 1994. године.
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Усавршавао се у домену таи чи чуана, таоистичке јоге, буто плеса,
тибетанског звука 2000-2003.
Oд 2007. године је на специјализацији из психодраме у Српској психодрамској
асоцијацији СПА Морено која је члан Друштава психотерапеута Србије са
Душаном Поткоњаком као главним тренером.
Завршио уводни и средњи курс телесне психодраме под менторством Сuзан
Арон током 2012. и 2013.
Усавршаваo се две године у домену play back teatra по менторством Анико
Капошвари лиценциране едукаторке.

Други подаци које сматрате релевантним:
Књига Театар покрета Јожефа Нађа је добила награду ,, Марко Ковачевић'' за набољу књигу
из театарске критике и публицистике на МЕСС-у 2012.

Име и презиме Љиљана М., Крнета
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој наставник
ради са пуним радним временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача Кикинда, 04.04.2000.

Ужа научна односно уметничка област Информатика у образовању
Академска каријера

Година Институција Област
Избор у звање 2012. ВШССОВ Кикинда Рачунарске науке

Докторат 2012 Технички факултет "Михајло
Пупин" Зрењанин Информатика у образовању

Специјализација - -

Магистратура 1999. Технички факултет "Михајло
Пупин" Зрењанин Информатика у образовању

Диплома
1997.
2006.

Учитељски факултет, Сомбор
Технички факултет "Михајло
Пупин" Зрењанин

Професор разредне наставе
Професор технике и
информатике

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Дете и медији - теорија Мастер струковне студије
2. Од играчке до рачунара Основне струковне студије
3. Рачунарство у васпитно-образовном раду Основне струковне студије
4. Интернет за васпитаче Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. Крнета, Љ.(2020) „Интернет за васпитаче“ – приручник за студенте основних студија,
Кикинда:ВШССОВ

2.  Крнета, Љ.(2019) „Дете и медији“ –приручник за студенте мастер струковних студија за
образовање васпитача, Кикинда ВШССОВ

3. Крнета, Љ.(2019) „Рачунарство у васпитно-образовном раду“ – приручник за студенте
основних студија, Кикинда:ВШССОВ

4. Крнета, Љ.(2018) „Од играчке до рачунара“ – приручник за студенте основних студија,
Кикинда:ВШССОВ

5.

Крнета, Љ., Глушац, Д. (2017) Повезаност баријера у настави рачунарства и информатике и
успеха у школи, Друштво дефектолога Војводине, Десета међународна
конференција"Електронске комуникације и информационе-комуникационе технологије у
образовању", Бечеј, 24-26.03. 2017. М13
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6. Јањић,И., Крнета, Љ., Грујић, Т. (2016)"Теxtbooks and literature from computer science as
educational barriers in teaching communication". Румунија, ICRAE2014

7.
Крнета Љ.(2011)“The teaching of computer science and information  technology  in the new
gymnasium curriculum” BCES 9., Међународна научна конференција уу Бугарској, Тривана,
2011., на   тему образовања, у организацији Comparative Edukacion Societi i Sofia  University.

8.
Крнета Љ. (2011)„Управљање процеса у високом образовању ка захтевима квалитета“
Itrocon ference - информационе технологије и развој образовања,Конференција са
међународним учешћем, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, 2011.

9.

Крнета Љ.(2010) “Planning and functioning of higher education according to the system quality
model TQM supported by information and communication technologies“ BCES 8., Међународна
научна конференција у Бугарској, Тривана, 2010., на тему образовања, у организацији
Comparative Edukacion Societi i Sofia University.

10.

Крнета Љ.(2009) „Студентске баријере у настави информатике и рачунарства“, BCES 7,
Међународна научна конференција у Бугарској, Тривана, 2009., на тему образовања, у
организацији Comparative Edukacion Societi i Sofia University.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним Арсенијевић, Ј., Андевски, М.,Крнета, Љ., (2014)
"Стилови руковођења наставом у високој школи струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди", Кикинда: Методички дани 2014. ВШССОВ.
Крнета, Љ., Глушац, Д., Арсенијевић, Ј. (2013) "Интернет као подстицај за учење путем
рачунара", 11. Стручна међународна конференција конференција. "На путу ка доба знања",
Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, ИСБН : 978-86-85067-46-4.

Име и презиме Данијела В. Радловић Чубрило
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој наставник ради са
пуним радним временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди, од 16.11.2015.

Ужа научна односно уметничка област Методика наставе – методика упознавања околине
Академска каријера

Година Институција Област

Избор у звање 2015. Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди

Методика наставе – методика упознавања
околине

Докторат 2015. Природно-математички факултет, Нови
Сад

Методика наставе природних наука

Специјализација - - -
Магистратура - - -

Диплома 1998. Природно-математички факултет, Нови
Сад

Физичке науке

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија

1. Активности предшколског детета у природној и друштвеној
средини

Мастер струковне студије

2. Савремени методички правци у предшколском васпитању и
образовању

Мастер струковне студије

3. Методичке активности из упознавања околине Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
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1.
Радловић Чубрило, Д. (2019). Методичке активности из упознавања околине. Приручник – помоћни уџбеник за
студенте основних студија високих струковних школа за образовање васпитача. Кикинда: Висока школа струковних
студија за образовање васпитача.

2.
Радловић Чубрило, Д. и Лудајић, А. (2020). Ефекти примене Монтесори програма у васпитно-образовном раду на
способности предшколске деце у обављању практичних животних и радних активности. Васпитање и образовање, број 3,
51-64.

3. Radlović Čubrilo, D., Lozanov Crvenković, Z., Obadović, D. & Segedinac M. (2014). The application of multimedia and its
effects on teaching physics in secondary school. Journal of the Institute for Educational Research, Vol. 46, No. 2, 339-363.

4. Радловић Чубрило, Д., Кипровски Драгојевић, Д. (2016). Значај и улога еколошких активности у упознавању
предшколске деце са околином. Зборник ВШССОВ Кикинда, Година XI, број 1, 121- 136.

5. Радловић Чубрило, Д., Кукучка Стојановић, Н. (2015). Примена рачунара у активностима упознавања предшколске деце
са околином. Зборник ВШССОВ Кикинда, Година X, број 1, 21-38.

6.
Лукић, А. и Радловић Чубрило, Д.  (2020). Примена интердисциплинарног приступа у васпитно-образовном раду са
децом предшколског узраста. I Научно-стручнa конференцијa са међународним учешћем „Интегрисани приступ у раду
са предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне заштите“, Кикинда,
ВШССОВ у Кикинди, Књига резимеа, стр. 48.

7.
Бартоле, Р. и Радловић Чубрило, Д. (2020). Примена пројектног учења у васпитно-образовном раду са децом старијег
јасленог узраста – приказ пројекта „Птице станарице“. I Научно-стручнa конференцијa са међународним учешћем
„Интегрисани приступ у раду са предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама
социјалне заштите“, Кикинда, ВШССОВ у Кикинди,  Књига резимеа, стр. 87.

8.
Милошевић Адамовић, Н., Радловић Чубрило, Д. (2018). Школа као полигон примера добре васпитно-образовне праксе
у раду са децом са тешкоћама у развоју. Прва стручно-научна конференција са међународним учешћем „ Специфичности
образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развоју, Кикинда, 2-3. новембар, ВШССОВ у
Кикинди, Зборник резимеа, стр. 75.

9. Lalić, B., Mihailović, D. T., Rajković, B. M., Arsenić, I. D. & Radlović, D. (2003). Wind profile within the forest canopy and in
the transition layer above it. Environmental Modelling and Software, Vol. 18, No.10, 943-950.

10.
Mihailović, D., Koči, I., Lalić, B., Arsenić, I., Radlović, D. & Balaž J. (2001). The main features of BAHUS – biometeorological
system for messages on the occurrence of diseases in fruits and vines. Environmental Modelling and Software, Vol. 16, No. 8, 691
-696.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата -
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 3
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања

Име и презиме Милорад Ј.Степанов
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој наставник
ради са пуним радним временом и од
када

Висока школа струковних стдуија за образовање
васпитача у Кикинди , 01.09.2004.

Ужа научна односно уметничка област Ликовна уметност - методика ликовног
васпитања

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2013.
Висока школа струковних
стдуија за образовање
васпитача у Кикинди

Ликовна уметност - методика
ликовног васпитања

Докторат 2013. Факултет ликовних уметности,
Београд

доктор уметности из области
сликарства

Специјализација

Магистратура 1991. и
1994.

Факултет ликовних уметности,
Београд
Факултет примењених
уметности, Београд

магистар уметности из
области,сликарстваКонзервација
и рестаурација слика

Диплома 1987. Факултет ликовних уметности,
Београд дипломирани сликар

http://kobson.nb.rs/?autor=Lalic%20Branislava
http://kobson.nb.rs/?autor=Mihailovic%20Dragutin%20T
http://kobson.nb.rs/?autor=Rajkovic%20Borivoje%20M
http://kobson.nb.rs/?autor=Arsenic%20Iilija%20D


1

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Дечја креативност у свету уметности и култури Мастер струковне студије
2. Методика ликовног васпитања Основне струковне студије
3. Методичке активности из ликовног васпитања Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.
Корелацијски односи феномена филм у предметима Сценска уметност, Драмска и филмска радионица,
Луткарство и Методика ликовног, Зборник радова са међународне стручно-научне конференције “Образовно
васпитни процеси у предшколству“, ВШСС Суботица, Суботица, 2008.

2. Локално културно наслеђе као део интердисциплинарног наставног садржаја методичких активности,
саопштење на међународном научном скупу: „Васпитно образовни хоризонти“,  ВШСС Суботица, Суботица, 2010.

3.
Значај и могућности виртуелне презентације баштине у подстицању ликовног изражавања деце предшколског
израза, саопштење на међународном симпозијуму Простори памћења (архитектура – баштина – уметност), Београд,
Филозофски факултет и Музеј примењене уметности у Београду, 12. – 15. 04. 2011.

4.
Дигитална презентација културног наслеђа банатских салаша као могући подстицај садржаја методичких
активности ликовног васпитања и образовања предшколске деце, саопштење на 11. међународној научној
конференцији Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину,
Београд, Филолошки факултет, 30. 09. – 2. 10. 2011.

5.
Значај и могућности виртуелне презентације баштине у подстицању ликовног изражавања деце предшколског
израза,  на међународни  симпозијум Простори памћења (архитектура – баштина – уметност),Зборник
радоваТом 2Уметност – Баштина, 2013.Одељење за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у
Београду, Београд, 2013.

6.
Креативна радионица ВШССОВ,Зборник ВШССОВ ,  Кикинда ,бр.2 , 2014.
Слика или наслеђе или о методама ум. истраж. ,Трећа међународна стручно-научна конфереција /Компентенције
васпитача за друштво знања(тематски зборник), 2014.

7. СЛАТИНА (др изложба), Галерија факултета лик. ум. у Београду, Београд., 2013.

8. ПОГЛЕДИ ИЗ ШЕВАРА (изложба слика), Ум. галерија Старе капетаније у Земуну, Земун, 2016.

9. У ПОТРАЗИ ЗА ПРИРОДОМ  (изложба радова на папиру), Галерија београдске тврђаве , Београд , 2017.НАСЛЕЂЕ
РАВНИЦЕ (изложба слика), Галерија народног музеја у Кикинди, Кикинда., 2017.

10.
 Марков, З., Степанов, М., Јелић, М. (2016).„Сарадња родитеља деце са сметњама у развоју и вртића из
перспективе васпитача“.ЗборникВШССОВ, (уредникТамараГрујић), год. XI, бр. 1/2016. Кикинда: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача (UDC 373.2), ISSN 2217-5725(у штампи)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:Сокобања, Хотел „Моравица“, Свет равнице  - самостална
изложба слика у оквиру 11. Симпозијума са међународним учешћем: „ВАСПИТАЧ У 21.ВЕКУ“ . Организатор: Висока школа
за васпитаче у Алексинцу, 27 – 28 март 2015.
Врање, Галерија Народног универзитета у Врању (Експресија сећања – изложба слика ), април, Врање, 2016.
Prolećna izložba, april Beograd, Galerija umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić
2019. – Grocka, Centar za kulturu Grocka (Impresije iz ravnice, samostalna izložba slika), 9.08. –
2.09. 2019.
2019.  – Niš, Galerija Art 55 (Voda u ravnici, samostalna izložba slika), 13. 09. 2019.
Колективне(жириране изложбе)
          XXV izložba crteža Šabac, Galerija kulturnog centra,15 – 25.06. 2018.
         MAJDAN ART 2018.  umetnost u minijaturi, Galerija Hotela Golden Inn,  Majdanpek,
          08.09. – 28.09.2018.
27. izložba malog formata, Šabac, Galerija kulturnog centra, 24.08 – 03.09. 2018.
Jesenja izložba ULUS-a, Beograd, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, 2018.
Nova Beogradska razglednica, maj – avgust 2019., Beograd, Galerija ULUS.
XXVI izložba crteža Šabac, Galerija kulturnog centra., 2019.
Nušićijada 2019., kolektivna izložba likovnih radova, Ivanjica
XXV izložbu akvarela Šabac, Galerija kulturnog centra, 2019.
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Име и презиме Наташа Милошевић Адамовић
Звање Предавач
Назив институције у  којој наставник
ради са пуним радним временом и од
када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди

Ужа научна односно уметничка
област Методика наставе

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2017
/ Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача у Кикинди

Методика наставе
упознавања околине

Докторат 2016
ПМФ у Приштини са
привременим седиштем у
Kосовској Митровици

Доктор географских наука

Специјализација / / /

Магистратура 2005 Географски факултет у
Београду

Магистар просторног
планирања

Диплома 2002 ПМФ у Приштини, смер –
географија. Дипломирани географ

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Методика упознавања околине Основне струковне студије
2. Дечја антропологија  (изборни предмет) Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.
  Милошевић Н., Јовановић С. (2004). Проблеми прикупљања и депоновања смећа са
аспекта животне средине у Алексинцу. Зборник радова Географског факултета, свеска
LII, Географски факултет, Београд.

2.
  Милошевић Н. (2006). Мере за очување, санацију и унапређење животне средине у
Алексинцу. Зборник радова са другог симпозијума ,,Васпитач за XXI век``, 2006, стр. 247
-253, Алексинац

3.
  Милошевић Н., Миловановић С., Љешевић М. (2007). Географски садржај у локалним
акционим плановима животне средине, Зборник радова Првог конгреса српских географа
2007, стр. 373-378.

4.
 Петровић Д., Милошевић Н. (2015). Изгубљена домовина у канадској трилогији Давида
Албахарија, Сборник с доклади ет Дванаяестите международни славистички четения,
София, Университетско издателство „Св. Kлимент Охридски“

5.Милошевић Н. (2017). Развијање интеркултуралности код деце предшколског узраста,
Зборник Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.

6.

Милошевић Н. (2018). Дечја игра – радна и мисаонa активност, Конференција „Васпитач
у XXI веку“ под називом „Допринос предшколства остваривању циљева образовања
и васпитања“. Зборник радова - Висока школа за васпитача струковних студија у
Алексинцу.

7.Милошевић Н. Радловић Д. (2018). Школа као полигон примера добре васпитно-
образовне праксе у раду са децом са тешкоћама у развоју, Висока школа струковних
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студија за образовање васпитача у Kикинди 2. и 3. новембар 2018 у Kикинди, зборник
резимеа

8.

др Наташа Милошевић Адамовић - уредник штампане и онлајн публикације
Експлорација адаптације студената Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Kикинди на кризну ситуацију изазвану пандемијом Covid-19, издавач
штампане верзије монографије која је модификована (прилагођена штампаном издању) и
скраћене верзије: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата  /
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе 3

Тренутно учешће на пројектима

Усавршавања
Бројни акредитовани семинари, трибине и конференције.
Последње: Међународна конференција „Савремено образовање 2020“.
Алијанса просветитеља Србије, 03.04.2020. електронска конференција.

Други подаци које сматрате релевантним:
У току 2017/2018 организација активности са студентима поводом догађаја: У сусрет
Светском дану игре. Активност је одржана 27.4.2018. у холу школе. У току 2018/2019
сарадња са студентима на активностима поводом одржавања новогодишњих приредби. У
току 2019/2020 Учешће у пријему студената прве године у амфитеатру школе. Сарадња са
студентима на активностима поводом одржавања новогодишњих приредби.  У току
2019/2020, положен испит о противпожарној заштити, фебруар 2020. У току 2019/2020,
праћење изложбе дечјих цртежа која је део  пројекта чији је носилац Висока школа
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди о КРИЗНОЈ СИТУАЦИЈИ
ИЗАЗВАНОЈ ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА COVID-19, 03.05.2020. У току 2019/2020 праћење
онлајн издања монографије реализованог пројекта на тему: Експлорација адаптације
студената ВШССОВ у Кикинди на кризну ситуацију изазавану пандемијом КОВИД-19,
11.5.2020.

Име и презиме Александар З., Јоксимовић

Звање Предавач струковних студија

Назив институције у  којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача Кикинда – 14. 09. 2017.

Ужа научна односно уметничка
област Методика наставе ликовног васпитања

Академска каријера

Година Институција Област

Избор у
звање

05.09.2017
.

Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача у Кикинди

Ликовна уметност

Докторат 17.
12.2012.

Универзитет уметности у
Београду Дигитална уметност
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Факултет ликовних
уметности,

Специјализац
ија -

Магистратур
а -

Диплома 22.06.2006
.

Факултет ликовних
уметности, Београд

Дипломирани сликар ликовних
уметности

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Р
.
Б
.

Назив предмета

1
.

Радионица за игру (изборни предмет)
Основне струковне студије

2
.

Радионица за традиционалну и народну
уметност Основне струковне студије

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

2012 – Перформанс „Посматрачи мачке“ изведен у Народном позоришту Кикинда

2007 – Foreign our Planets, Дом Омладине, Београд

2011 – Изложба „Светско првенство у Алету, Галерија Terra, Kikinda

2013 – Изложба цртежа, Народни Музеј, Кикинда

2017 – Изложба „Маштарот“, Terra, Кикинда

2017 – Изложба „Memory game“, Улична галерија, Београд

2017 – 21. Међународни видео фестивал, ВИДЕО МЕДЕЈА, Нови Сад

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI
(SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни

Усавршава
ња

Други подаци које сматрате релевантним

Име и презиме Кристина Р.,  Плањанин Симић
Звање Професор струковних студија
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Назив институције у  којој наставник
ради са пуним радним временом и од
када

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у  Кикинди, 30.09.2011.

Ужа научна односно уметничка област Етномузикологија
Академска каријера

Година Институција Област
Избор у звање 2018. Висока школа струковних стуија

за образовање васпитача у
Кикинди

музика и извођачке
уметности

Докторат 2014. Национални музички
универзитет у Букурешту,  Р.
Румунија

Доктор наука у области
музике, музикологија-
етномузикологија

Специјализација -
Магистратура -
Диплома 2003. Академија уметности Нови Сад Дипломирани

етномузиколог
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

назив предмета врста студија
1. Традиционална музика Основне  струковне студије
2. Традиционално певање Основне  струковне студије
3. Традиционална игра - теорија Основне  струковне студије

   
4.

Методика традиционалне игре - теорија Основне  струковне студије

   
5.

Основе музичке писмености -теорија Основне  струковне студије

6. Дечје народно стваралаштво  -теорија Основне  струковне студије
   
7.

Музичка култура и предшколско дете Мастер   струковне студије

8. Увод у појам игре са лабанотацијом - вежбе Основне  струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.  Planjanin-Simić K.(2016). Tipologia folclorului Românesc al copiilor din Banatul Sârbesc. Numărătorile. Novi

Sad, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, str.1-391, ISBN 97886-80114-04
2. Planjanin-Simić К. (2016):“ The Influence of non –musical factors upon textual modifications

in countings“, Studii de ştiinţă şi cultură, Vol.XII, Nr. 3, septembrie 2016, pp. 191-204, , ISSN
1841-1401ISSN 2067-5135 (online)

3. Planjanin Simić K., Činč E., Stolić J.(2016) “Funcţia inițială a numărătorilor şi diferite moduri
de numărare“, („Inicijalna funkcija brojalica i različiti načini brojanja“),Studii de ştiinţă şi
cultură, 2016, Vol. 5, No Supl, pp. 81-98, ISSN 1841-1401, UDK: Volumul Suplimentar Ediţia
a V-a 27-28 octombrie

4. Planjanin Simić K (2016)„Pesme-obrazci vojvođanskih Rumuna  kao podkategorija  dečjeg folklora u svetlu
komparativnih istraživanja“, Zbornik radova Akademije umetnosti, br.4, Novi Sad, (studije o muzičkoj umetnosti),
str.153-167

5. Planjanin Simić K (2017),: The bridge/gate type of games from Vojvodina in the light of
comparative studies, 69th OMEP World Assembly and International Conference “Early
Childhood Relationships: The Fondation for a Sustainable Future”, 19-24 June 2017. Croatia,
Opatija, The 69th OMEP World Assembly and International Conference "Early Childhood
Relationships: The Foundation for a Sustainable Future", OMEP Hrvatska, ISBN: 978-953-
175-661-7, page256-269.

6. Плањанин Симић К, (2017). „Тајна бројалица, повезаност свакодневне употребе
бројалица са упознавањем и савладавањем основних матемачких функција код даровите
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деце“; Међународни научни скуп “Интраперсонална даровитост-могућности
развоја”(22;2016; Вршац), Тематски зборник 22, [са Међународног научног
скупа]“Интраперсонална даровитост-могућности развоја”, [30.јун, Вршац],
Електронски извор, Детаљи Вол. 2017, Но. 22, Стр. 164-178, ISBN: 978-86-7372-244-3,22

7. Planjanin-Simić K., Karin V. (2018). “The exceptions in the rhythm of children’s folklore in
the Serbian part of Banat”,The 8th International ConferenceThe Science of Music- Excelence
in Performance, October 28 –30.2018, Brașov-Romania. http://webbut.unitbv
.ro/bulletin/Series%20VIII/Series%20VIII.html , p.p.239-250

8. Planjanin-Simić  K.,  Lazović  M.  (2019).  “Children's  Folk  Art  and  Movement  Rhytmic  Games  as  a
Regional    Feature  for  the  Development  of  Tourism  Potential  “,  International  Journal  KNOWLEDGE,
Institute  of  Knowledge  Management,  Scientific  Papers,  Vol.31.6,  Humanities,  Skopje,June,  2019,
(pp.1649-205), page 1797-1802, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-92X,UDK 37

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 3
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе

3

Тренутно
учешће на
пројектима

Koordinator i predavač  u okviru projekta „Upoznajmo tradicionalni muzički folklor
Gornjeg Banata i Pomorišja“ (2020. godine), Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu,, Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ Kikinda u saradnji sa
VŠSSOV Kikinda

Други подаци које сматрате релевантним:  Recenzent časopisa: Zbornik radova Akademije umetnosti, broj6(2018),  broj
7(2019), i broj 8 (2020),  Centar za istraživanje umetnosti Novi Sad, Glavna i odgovorna urednica dr Nataša Crnjanski. Realizator akreditovanog
stručnog seminara „Od igre do muzičke kompozicije“ Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja-ZOUV, Republika  Srbija; kataloški broj
programa: 657, Organizator programa Udruženje Vaspitača Vojvodine(2019-2021.)

Име и презиме Србислава В. Павлов
Звање Предавач струковних студија
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, 18.09.2012.

Ужа научна односно уметничка
област Педагошке науке

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2017. ВШССОВ у Кикинди Педагошке и андрагошке науке

Докторат 2021. Филозофски факултет
Универзитета у Бањој Луци Педагошке и андрагошке науке

Специјализација - - -

Магистратура 2011. Филозофски факултет
Источно Сарајево Педагогија

Диплома 2005. Педагошки факултет
Сомбор Професор разр.наставе

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Академско писање - вежбе Мастер струковне студије
2. Методика васпино образовног рада - вежбе Основне струковне студије

3. Истраживања у предшколском васпитању и
образовању (изборни предмет) Основне струковне студије

http://webbut.unitbv.ro/bulletin/Series%20VIII/Series%20VIII.html
http://webbut.unitbv.ro/bulletin/Series%20VIII/Series%20VIII.html
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4. Основе инклузивног васпитања и образовања
(изборни предмет) - теорија Основне струковне студије

5. Специјална педагогија - вежбе Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.
Мићевић Карановић, Ј., Месарош Живков, А. и Павлов, С. (2019). Академско писање:
теорија за студенте студијског програма Струковни мастер васпитач. Кикинда:
ВШССОВ.

2.
Мићевић Карановић, Ј., Месарош Живков, А. и Павлов, С. (2019). Академско писање:
вежбе за студенте студијског програма Струковни мастер васпитач. Кикинда:
ВШССОВ.

3.
Pavlov. S. & Džinović Kojić, D. (2018). The structure of parenting sense of competency in
parents of preschool children. Journal Plus Education (JPE), 2, 124-134. Arad, Romania:
"Aurel Vlaicu" University Publishing Hause.

4. Павлов, С. (2018). Емпиријски приступ педагошким компетенцијама родитеља деце
предшколског узраста. Нова школа, Вол. 13 бр. 2, 86-95.

5. Павлов, С. и Пантелић М. (2018). Стидљивост дјеце – настанак, посљедице и процена.
Васпитање и образовање бр. 3-4, 93-104.

6.

Павлов, С., Пантелић, М., Месарош Живков, А. (2017). Идентификација и методе
идентификације даровитих/Identification of gifted children and methods of identification.
У: Даровитост: тематски зборник радова међународног значаја/Giftedness: international
thematic collection of papers. (81–90).

7.
Павлов, С, Рогановић, Г. и Марков, З. (2016). Дискурс инклузивне парадигме – теорија
и пракса. Инклузивна теорија и пракса. Тематски зборник радова међународног значаја.
(стр. 20–24).

8.
Pavlov,  S.  &  Markov,  Z.  (2016).  Future  Profession  Choise  and  Altruism.  Metodički obzori br.
11(2016)1, No.23, p.41–59.

9.

Марков,  З.  и Павлов,  С.  (2016). Просоцијално понашање ученика  средњих школа  у односу на
пол и хронолошки узраст. Васпитање и образовање: часопис за педагошку теорију и праксу
бр. 3, Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства, 101–116.

10.
Pantelić, M. i Pavlov, S. (2015). Značaj edukacije nastavnika na smanjenje predrasuda o
porodičnom nasilju. Vaspitanje i obrazovanje br. 2/2015. Podgorica: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva. 47-55.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI
(SSCI) листе
Тренутно учешће на
пројектима Међународни

Усавршавања

Име и презиме Ангела Ј. Месарош Живков
Звање професор струковних студија
Назив институције у којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди од 01.10.2006.
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Ужа научна односно уметничка
област

Методика наставе физичког и здравственог
васпитања

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2019. ВШССОВ Кикинда Педагошке и андрагошке науке,
методика наставе физичког и
здравственог васпитања

Докторат

2018.

Филозофски факлутет,
Универзитет у Новом
Саду Методика наставе

Специјализација /  -  -
Магистратура

2007.

Факултет за спорт и
физичко васпитање, Нови
Сад Физичко васпитање и спорт

Диплома
2000.

Факултет Физичке
културе, Нови Сад Физичко васпитање и спорт

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета врста студија

1. Холистички приступ у психофизичком развоју
предшколског детета-вежбе мастер струковне студије

2. Кинезитерапија у раду са децом предшколског
узраста - вежбе

мастер струковне студије

3. Методичке активности из физичког и здравственог
васпитања

основне струковне студије

4. Методика физичког и здравственог васпитања - вежбе основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Мићевић Карановић, Ј., Маљковић, М., Павлов, С., Месарош Живков, А., Вукобрат, А.

(2019). Протективни фактори и ресурси родитеља и васпитача у суочавању деце
предшколског узраста са ризичним  утицајима дигиталних медија на дечји
психофизички развој. Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди

2. Мићевић Карановић, Ј., Маљковић, М., Павлов, С., Месарош Живков, А., Бркљач
Т.,Крнета ,Љ. (2020). Идентификовање и подстицање даровитости деце предшколског
узраста. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

3. Мићевић Карановић, Ј., Маљковић, М., Павлов, С., Месарош Живков, А., Вукобрат, А.
(2019). Ризични утицаји дигиталних медија на дечји психофизички развој и препоруке
за њихово безбедније коришћење: извештај о реализованом пројекту. Висока школа
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

4. Ангела Месарош Живков (2018). Методичке активности из  физичког и здравственог
васпитања – приручник за студенте основних студија високих струковних студија за
образовање васпитача. Стр. 1-139, Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди

5. Ангела Месарош Живков, Србислава Павлов, Мирјана Милановић (2018). Утицај
традиционалних дечјих покретних игара са певањем на моторички развој предшколске
деце. Иновације у настави. Вол. 31, број  2, стр.108-118.

6. Ангела Месарош Живков(2018). Програмирано физичко вежбање у функцији развоја
моторичких способности девојчица млађег школског узраста.Годишњак Педагошког
факултета у Врању, Kњига IX, бр 1-2018, Врање, 2018., стр. 153-162
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7. Ангела Месарош Живков (2017). Развој моторичких способности девојчица млађег
школског узраста кроз покретне игре. Образовна технологија, Број 2, стр. 45-56.

8. Србислава Павлов, Ангела Месарош Живков (2016). Ромски ученици и настава
физичког васпитања у основним школама на територији Општине Кикинда. Образовна
технологија 4-2016., стр. 271-280

9. Месарош Живков, А., Марков, З. (2010). Ефекти примене програмираног физичког
вежбања на антропометријске димензије предшколске деце, Педагошка стварност, бр 7-
8, Нови Сад, стр.630-648

10. Месарош Живков, А. , Марков, З, Пакашки, О. (2009). Покрет у функцији развоја
предшколског детета-први део. Кикинда: ВШССОВ

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата -
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе

2

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања -
Други подаци које сматрате
релевантним:

Име и презиме Тања С., Бркљач
Звање Наставник страног језика
Назив институције у  којој наставник
ради са пуним радним временом и од
када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди од 01.09.2004.

Ужа научна односно уметничка
област Филолошке науке – енглески језик

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 2020. ВШССОВ у Кикинди Филолошке науке – енглески
језик

Докторат -
Специјализација -
Магистратура -

Диплома 2002. Филозофски факултет, Нови
Сад Филолошке науке

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Академски енглески језик Мастер струковне студије
2. Енглески језик Основне струковне студије
3. Стручни енглески језик Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Превод: Ен Бојер, Не умирем, Ред бокс, Београд, 2020.

2.

Мићевић Карaновић, Јелена; Маљковић Миланка; Месарош Живков Ангела; Крнета
Љиљана; Павлов Србислава и Бркљач Тања (2020). Идентификовање и подстицање
даровитости деце предшколског узраста. Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди.

3. Мићевић Карановић, Ј., Павлов, С., и Бркљач, Т. (2019). Значајност разлика у
коришћењу дигиталних медија код васпитача и родитеља ђеце предшколског
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узраста. Часопис Васпитање и образовање, Часопис за теорију и праксу. Issn: Но. 1, Стр.
71-90, УДК 371.3:004.738.3-053.4, Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства
Подгорица.

4.

Мићевић Карановић Ј., Маљковић М.; Месарош Живков А.; Бркљач Т.
(2019). Ставови дјеце предшколског узраста према цртаним филмовима и ТВ програму.
Часопис Васпитање и образовање, Часопис за теорију и праксу Детаљи Но. 1, Стр. 143-
159, UDK 791.228-053.4

5.

Мићевић Карановић Ј., Маљковић М., Вукобрат А. и Бркљач Т. (2019). Ставови
васпитача, родитеља и деце предшколског узраста према утицају дигиталних медија
на усвајање туђица и учење енглеског језика. Часопис Образовна технологија Issn: 1450-
9407 Вол. 1, Но. 2, Стр. 59-76, UDK 372.3, Издавач: Центар за образовну технологију 

6.

Вукобрат А.,  Мићевић Карановић Ј., Месарош Живков А., Бркљач Т. (2019). Дјеца
предшколског узраста о компјутерским игрицама. Часопис Васпитање и образовање,
Часопис за теорију и праксу. Issn: Но. 3, Стр. 115-131, УДК: 004.738.5:373.2. Издавач:
Завод за уџбенике и наставна средства Подгорица.

7.
Павлов, С., и Бркљач, Т. (2019). Ставови родитеља деце предшколског узраста према
учењу страног језика. Часопис Наша школа. ISSN: 0547-308X. Вол. 25, Но. 1, стр. 79-94.
Издавач: Друштво педагога Републике Српске, Бања Лука.

8. Превод: Мајк Мазовер, Хитлерово царство (са Б. Гајски и Д. Миљевић), Архипелаг,
Београд, 2019.

9.

Павлов С., Бркљач Т., Мићевић Карановић Ј., Месарош Живков А; (2018). Ставови
васпитача и родитеља деце предшколског узраста према употреби мобилних телефона
– сличности и разлике. Образовна технологија Issn: 1450-9407 Детаљи Но. 4, Стр. 233-
244, UDK 37.064; 372.3, Издавач: Центар за образовну технологију.

10. Превод: Ден Браун, Порекло (са А. Молнар), Соларис, Нови Сад, 2018.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата -
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе -

Тренутно учешће на пројектима Домаћи
-

Међународни
 -

Усавршавања
Завршене дипломске академске студије на Филолошком факултету у
Београду, одсек Англистика, 16.06.2010. године. Стечено звање
Дипломирани филолог Енглеског језика и књижевности - мастер

Други подаци које сматрате релевантним
Члан редакције Зборника ВШССОВ у Кикинди

Име и презиме Гордана Б., Рогановић
Звање асистент
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, 01.04.2011.

Ужа научна односно уметничка
област Етномузикологија

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање
2011.

Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача у Кикинди

Етномузикологија
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2016.
2019.

Предавач
Асистент

Докторат У току / ФМУ Београд
Теорија уметности;
етномузикологија и
етнокореологија

Специјализација
Магистратура

Диплома 2002. ФМУ Београд Етномузикологија и
етнокореологија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
1. Традиционално певање-вежбе основне струковне студије
2. Традиционална игра -вежбе основне струковне студије
3. Методика традиционалне игре-вежбе основне струковне студије
4. Основе музичке писмености -вежбе основне струковне студије
5. Дечје народно стваралаштво – вежбе основне струковне студије
6. Увод у појам игре са лабанотацијом - вежбе Основне  струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. (2017) Морфологија сватоваца у Бачкој од почетка XIX века до данас Нови Сад,
(ауторско идање) Штампа и повез studio R2

2.
(2016) IN MEMORIAM: Оливера Васић "Трагови, сећање, опстајање: Педагошка визија
етнокореолога Оливере Васић" Фолклористика, Часопис Удружења фолклориста
Србије(265‒272) ISSN 2560-3191 (Online)

3. (2015) "Психолошка разматрања о ритму у музици и плесу. Зборник ВШССОВ 1/2015,
година X бр. 1 Висока школа струковних студија за образовање васпитача. (61-75)

4.
(2013)„Неколико претпоставки о могућим трансформацијама свадбене игре и игре
невесте на простору данашње Војводине. Зборник ВШССОВ. година VIII број 1. Висока
школа струковних студија за образовање васпитача. Кикинда (179-195).

5. (2012)„Асталске песме – песме „од краљева“ у Бачкој“  Соко бира где ће наћи мира.
Асталске песме и епска традиција Срба Бачвана. Сомбор. Гарден Принт Сомбор.

6.
(2012)„Просторна оријентација у играма Срба староседелаца у Војводини (на примеру
малог и великог кола). Зборник ВШССОВ година VII број 2. Висока школа струковних
студија за образовање васпитача. Кикинда (155-165)

7. (2011)Традиционална музичка и играчка пракса Војводине зимског дела године од првих
помена до данас. Бечеј. Прометеј а.д

8. (2011) „Поскочице у колу некад и сад“ Зборник ВШССОВ 1/2011. Висока школа
струковних студија за образовање васпитача. Кикинда (157-162)

Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе Домаћи Међународни

Тренутно учешће на пројектима 1
Усавршавања
Сарадник и учесник националног пројекта "Од архаичних обредних поворки до савремених
карневала у Банату (ВШССОВ у Кик.);Члан Удружења фолклориста Србије (УФС); Ментор
едукативног семинара (у периоду од 2012 до 2017) о педагошком раду са децом
предшколског узраста и млађег основношколског узраста: област Методика традиционалне
игре - организатор семинара NS Kultuus Novi Sad; Од 1994 године у континуитету до данас
ради у оквиру практичних радионица, као предавач и сарадник из области Традиционалне
народне игре и Традиционалног народног певања. Поменуте радионице се одржавају у склопу
тематских семинара, превасходно намењених намењених уметничким руководиоцима
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фолклорних група (при: Центру за истраживање народних игара Србије; Савезу уметничког
стваралаштва Војводине при Заводу за културу (АП Војводина)

Име и презиме  Слободан Балаћ, спец.
Звање Предавач методика наставе музичког

васпитања
Назив институције у  којој наставник ради
са пуним радним временом и од када

ВШССОВ Кикинда, 2004 год.

Ужа научна односно уметничка област Дипломирани кларинетиста
Академска каријера

Година Институција Област
Избор у звање 2004.

2009.
2014.
2019.

ВШОВ  Кикинда
ВШССОВ Кикинда
ВШССОВ Кикинда
ВШССОВ Кикинда

Методика музичког
васпитања

Докторат 2009.(уписан) Филозофски факултет Нови Сад Методика наставе -
педагогија

Специјализација 2002. ФМУ Београд Кларинет
Магистратура -
Диплома 1992. Академија уметности Нови Сад Кларинет
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

назив предмета врста студија
1. Методика музичког васпитања Основне струковне студије
2. Методичке активности из музичког васпитања Основне струковне студије
3. Музички практикум - изборни Основне струковне студије
4. Музичка радионица - изборни Основне струковне студије
5. Народни инструмент Основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. Значај песме у животу предшколског детета,Зборник радова ВШОВ ''Зора Крџалић
Зага'' , Кикинда, 2005. стр.21.-26.

2. Традиционални и школски систем свирања на фрули,ВССОВ , Кикинда, 2007.стр.223-
226

3. Музичка драматизација''Чаробни напитак у зачараној шуми ''( у сарадњи са
Мирјаном Балаћ ) Зборник радова ВШССОВ Кикинда година 2008. стр. 135.-148.

4. Инпути у идентификацији даровите деце предшколског узраста,ВССОВ ; Кикинда,
2009. стр.181.-190.

5. Традиционална музика, Зборник радова Филозофског факултета Нови Сад, 2009.
Међународни симпозијум ’’ Сусрети култура’’

6. Осврт на изучавањенаставног предметанародна традиција у Основној
школи,Суботица, Савремени методички изазови, 2010.

7. Народна традиција у предшколској установи и нижим разредима Основне школе,
акредитован семинар Завода за унапређивање образовања и васпитања кат. бр. 388,
Београд, 2010.

8. Идентификација склоности према традицији и традиционалним вредностима,
Педагошка стварност, Нови Сад, УДК 37, стр.85-94.

 9. Припрема наставника за наставни час Народна традиција ( елаборат)Зборник
радова ВШССОВ Кикинда,бр.2-2012. стр- 206.-220.
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10. Како се прилагодити развоју , а не окренути леђа прошлости,Наука и глобализација,
Универзитет у источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале,  Књига 8. том 2/1 стр.
303.-312. Књига резимеа, стр.194. 195.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања У току је израда докторске дисертације на Филозофском факултету Нови

Сад , Методика наставе- педагогија  са темом  „ Народна традиција “ -
Подстицање традиционалног музичког стваралаштва код ученика нижих
разреда Основне школе у оквиру предмета Народна традиција“

Други подаци које сматрате релевантним:
Стална концертна активност као солисте и руководиоца камерних ансамбла, оркестара,
певачких група, рад са најмлађима у музичким драматизацијама, учешће у жиријима на
фестивалима за неговање народног стваралаштва. Изузетно успешан педагошки рад у струци-
кларинет.
Призната уметничка дела М 10, М 20, М 30,М 40, М 50.
Стручни радови категоризовани са М 51,  М 52, М 53, М 63

Име и презиме Aрсенијевић М. Јасмина

Звање професор струковних студија

Назив институције у  којој наставник ради
са пуним радним временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање васпитача
у Кикинди, септембар 2008. до јуна 2017. и од фебруара
2018. до сада

Ужа научна односно уметничка област Управљање знањем у образовању

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у звање 22.09.2008. Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди Менаџмент и бизнис

Докторат јун 2008. Факултет за предузетни менаџмент,
Универзитет Браћа Карић

Менаџмент у образовању

Докторат новембар 2020. Факултет политичких наука, Универзитет
у Београду

Културологија

Магистратура
октобар 2006.

Факултет за менаџмент, Универзитет
Привредна Академија

Менаџмент у образовању

Диплома
јун 2004.

Факултет за менаџмент, Универзитет
Привредна Академија

Менаџмент у образовању

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета врста студија

1. Менаџмент у предшколском васпитању и образовању Основне студије

2. Дете и медији – вежбе Мастер струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. Арсенијевић Ј., Андевски М. (2010) Менаџмент образовања за друштво које учи. Висока школа струковних
студија за образовање васпитача у Кикинди и Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад.

2. Andevski M., Arsenijević J., Spajić B. (2012) Leadership Characteristics of Employees in School Systems in The
Republic of Croatia and The Republic of Serbia. Croatian Journal of Education 14(4):881-915. IF 0.125

3. Andevski M., Arsenijević J. (2012) Correlation of Leadership Characteristics With Personality Traits of Employees in
Schools in Serbia. The New Educational Review 3(29):33-44. IF 0.149

4. Andevski M., Arsenijević J. (2012) Leadership Characteristics of Schools’ Employees in Serbia. Industrija 40 (3): 147-
169.

5. Arsenijević J., Andevski M. (2013) Correlation of Leadership With Professional Characteristics of Principals in Serbian
Schools. The New Educational Review 1(31):131-141. IF 0.149

6. Арсенијевић Ј. (2015) Од децентрализације образовања до наставника лидера. Уводни реферат 13. Међународне
научно-стручне конференције Доба знања. Сремски Карловци: Факултет за менаџмент, 25. септембар, стр. 32-39.
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7. Арсенијевић Ј., Андевски М. (2015) Грађански активизам и нова медијска писменост. Социолошки преглед 49
(1): 71-93.

8. Арсенијевић Ј., Андевски М. (2015) Мреже медијске стварности – Управљање развојем мултимедијских
компетенција. Висока школа за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу и Филозофски факултет у
Новом Саду.

 9. Arsenijević J., Andevski M., Jockov M. (2017) Role of Communication in Classroom Management. Anthropologist, 28 (1
-2), pp. 69-78. IF: 0.195

10. Arsenijević, J., Nikolić, M., Belousova, A. (2020) Notes from Experience in Application of Interactive Teaching Methods
in University Settings. VIII International Scientific and Practical Conference «Innovative technologies in science and
education», 19-30.08.2020., Divnomorskoe village, str. 1-8.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 165
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 12
Тренутно учешће на пројектима Домаћи        1 Међународни    -
Усавршавања Учешће на преко 50 домаћих и међународних семинара, стручних и

научних скупова у земљи и иностранству
• Летња школа европских студија, 2004. Универзитет у Новом Саду.  
• “Organizational Theory and Design” 2003- 2004. Привредна академија, Нови
Сад 
• Business English, 2003-2004. Привредна академија, Нови Сад
• External Evaluation of Higher Education Institutions (КАПК и WUS
Аустрија), 2011. Београд. 
• Обука коришћења Moodle aplikacije, 2014. Пољопривредни факултет Нови
Сад.
• Курс енглеског језика, ниво Advanced i Proficiency (C1 i C2) у школи
Silvana’s School of English у Новом Саду, од септембра 2015. до јуна 2017.
године
Cambridge Certificate of Proficiency in English, јул 2017. године.

Други подаци које сматрате релевантним:
 члан комисије ЗУОВ-а за акредитацију семинара, научних и стручних скупова,
 члан комисије ЗУОВ-а за конципирање стандарда компетенција васпитача;
 уредник, члан уредништва и рецензент више од 8 научних часописа;
 члан програмског одбора више од 5 научних скупова

Име и презиме Роса Шапић
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним
радним временом и од када

Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača u Kikindi, od
2016.

Ужа научна односно
уметничка област

медицина

Академска каријера
Година Институција Област

Избор у
звање 2016. Visoka strukovna škola za

obrazovanje vaspitača u Kikindi medicinska

Докторат 2008. Medicinski fakultet Priština psihijatrija
Специјализ
ација

1996. Medicinski fakultet Beograd neuropsihijatrija

Магистрату
ра 1998. Medicinski fakultet Priština psihijatrija

Диплома 1989. Medicinski fakultet Priština Medicinske nauke
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Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета врста студија

1
.

Телесни развој и здравствено васпитање Основне струковне студије

2
.

Нега и васпитање деце предшколског узраста Основне струковне студије

3
.

Ментална хигијена (изборни предмет) Основне струковне студије

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. Šapić., R: Balint grupa i prevencija sindroma sagorevanja kod zdravstvenih radnika, Prva

naučna konferencija sa međunarodnim učešćem„Mentalno zdravlje, psihijatrijski, psihoterapijski
i psihološki aspekt“, Bjeljina,08 - 09. jun 2018.

2. Stojanović-Tasić, M.,Latas, M., Milošević, M., Aritonović, J., Ljušić, D., Šapić, R. :„Is Balint
training associated with the reduced burnout among primary health care doctors?“Libyan
Journal of Medicine, Article ID: ZLJM 1440123, vol.13, 2018, M22, IF 1,678

3. Rodić,B., Stanojevic,G., Šapić, R., Labus,A., Bogdanović,Z.: „Wearable solution for assessing
physiological arousal towards students'interest and engagement in the classroom“: The 11th
International Conference on Virtual Learning at University of Craiova, Faculty of Sciences -
Department of Informatics, ROMANIA, October 2016

4. Ђурђевић, С., Кривокапић, Ж., Шапић, Р. : „Разлике у преференцији животног стила
учиниоца кривичних дела осуђених на алтернативне казне и припадника опште
популациј“е, Дани дефектолога Србије, Зборник резимеа, Друштво дефектолога Србије,
Београд, стр.32, 2016.

5. Vicentic S, Šapic R, Damjanovic A, Vekic B, Loncar Z, Dimitrijevic I, Ilankovic A, Jovanovic AA.
: „Burnout of formal caregivers of children with cerebral pals“,. Israel journal of psychiatry and
related sciences 2016; M23; IF 0,789

6. Stojanović-Tasić, M., Šapić, R. "Is Balint training associated with higher degree of empathy
among primary health care doctors?”,presentation at the 21st IBF Congress,, Porto, Portugal,
11th to 15th September 2019 ( međunarodni skup,M33-1)

7. Grijak, Đ., Roganović, G., Markov.Z.,Šapić,R.:Monografija „Interdisciplinarni pristup nasilju“,
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, ISBN: 978-86-85625-43-5,
Septembar 2019 (M12)

8. Đurđević,S., Šapić, R., Đurđević, A. : „ Specijalizovana psihoterapija za visoko traumatizovane
osobe“ rad izložen na Međunarodnoj konferenciji„Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i
socijalnom radu – ALOS 19“, Beograd28. i 29. novembar 2019. Godine, (M33-1)

 
9
.

Milićević Karanović,J., Mesaroš Živkov,A., Sapic,R.,Malešević, D., Varađanin,V.,Pavlov,S.,
Vukobrat,A.,Brkljač,T.: Eksploracija adaptacije studenata visoke škole strukovnih studija za
obrazovanje vaspitača u Kikindi na kriznu situaciju izazvanu pandemijom covid-19, Monografija,
ISNB:978-86-85625-52-7, Izdavač: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača u Kikindi,
2020 (M12)

1
0
.

Šapić., R., Đurđević,S., Dimović,A.:Mentalno zdravlje profesionalaca koji pružaju
pomoć drugima - Balint grupa kao lek, PARADIGMA:Časopis za teoriju i praksu socijalnog
rada, specijalne edukacije i rehabilitacije, Izdavač:Visoka škola socijalnog rada, Beograd
2020. (M53,1 )

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 10
Укупан број радова са SCI(SSCI) листе 5
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања
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Други подаци које сматрате релевантним: Autor je nekoliko programa Kontinuirane medicinske
edukacije Balint metodom.
Чланство у националним и страним научним удружењима и асоцијацијама:
-Savez društva psihoteraputa Srbije (SDPS) -Evropska asocijacija psihoterapeuta (EAP)
-Predsednik Balint društva Srbije (BDS),-član Borda Internacionalne Balint federacije (IBF), clan
organizacionog tela Internacionalne Balint Federacije.

Име, средње слово, презиме Николета М. Кукучка Стојановић
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним
радним временом и од када

Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, запослена на 100% од 23.11.2013.

Ужа научна односно уметничка
област

Методика упознавања околине

Академска каријера
Годин
а

Институција Област

Избор у
звање

2013. Висока школа
струковних студија за
образовање васпитача
у Кикинди

Методика упознавања околине

Докторат 2013. Факултет техничких
наука

Инжењерство заштите животне средине

Специјали
зација
Магистрат
ура
Диплома 2008. Факултет техничких

наука
Инжењерство заштите животне средине

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета врста студија

1
.

Активности деце предшколског узраста у
природној и друштвеној средини - вежбе

Мастер струковне студије

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
.

A novel approach to determine a resin’s sorption characteristics for the removal of natural
organic matter and arsenic from groundwater. Water Science and Technology: Water Supply,
Volume 11, Issue 6, pp. 726-739, 2011
2
.

Investigation of whey protein concentration by ultrafiltration elements designed for water
treatment, Hemijska industrija, 14.12.2012. Прихваћен за публиковање
3
.

Effect of extremely high specific flow rates on the removal of nom and arsenic from groundwater
with an ion-exchange resin:A pilot-scale study in Northern Serbia. Journal of Environmental
Science and Health, Part A; Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engineering, Volume
46, Issue 9, pp. 952-959, 2011
4
.

Influence of extremely high specific flow rates on arsenic removal from groundwater using
macroporous resin: A pilot-plant study in Northern Serbia. Proceedings of the 12th international
conference on the environmentalscience and technology, Rhodes, Greece, 8-10 September.
Volume of Abstracts, pp. 127
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5
.

Whey protein concentration by ultrafiltration elements designed for water treatment - pilot plant
scale study. Euromembrane Conference 2012, London, England, Procedia Engineering, Volume
44, pp. 1913–1915, 2012
6
.

Нова мембранска технологија за прераду сурутке. Актуелна проблематика у водоопскрби
и одводњи, Св. Мартин, Хрватска 11.-15. Новембар 2009, Зборник радова, стр. 299-305
7
.

Water reclamation from the groundwater NF concentrate. 1st International Conference on
Desalination using Membrane Technology. 7-10 April 2013, Sitges, Spain
8
.

Компетенције васпитача за практичан рад развијања еколошке свести код деце
предшколског узраста, НИР,  октобар 2013.  прихваћен за пибликовање

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата 11
Укупан број радова са SCI
(SSCI) листе

2

Тренутно учешће на
пројектима

Домаћи Међународни

Усавршав
ања

/

Други подаци које сматрате релевантним

Име, средње слово, презиме Ивана  Ж. Петковић
Звање Предавач
Назив институције у  којој
наставник ради са пуним радним
временом и од када

ВШСС за образовање васпитача у Кикинди
15.6.2020.

Ужа научна односно уметничка
област

Социологија

Академска каријера:   Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду 1997-2001,
Филозофски факултет, Ниш, Департман за филозофију 2008-2018.

Година Институција Област
Избор у звање 2020. ВШСС за образовање васпитача у

Кикинди
Социологија

Докторат 2007. Филозофски факултет у Београду Филозофија
Специјализација / / /
Магистратура 2001. Филозофски факултет у Београду Антропологија
Диплома 1995. Филозофски факултет у Београду Социологија
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

назив предмета Назив студијског програма, врста студија
1. Социологија Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни

васпитач за традиционалне игре, ОС
2. Етнологија Струковни васпитач за традиционалне игре, ОС
3. Управљање односима и

партнерство у вртићу
Струковни васпитач деце предшколског узраста, ОС

4. Антропологија фолклора Струковни васпитач за традиционалне игре, ОС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. „Jedan pokušaj antropološkog poređenja svakodnevnog života“, Filozofija i društvo, XXII-XXIII, 2003, стр: 195-

209.
2. „Васпитање и културни образац у времену глобализације“, у: Ђуричковић, Милутин, ур. (2010): Наше

стварање: зборник радова са петог симпозијума „Васпитач у 21. веку“, бр. 9, Висока школа за васпитаче
струковних студија, Алексинац, стр: 81-88.

3. Ивана Петковић, Радинко Тешић: „Цивилизација и Библија: васпитање на почетку новог миленијума“,
Васпитно-образовни хоризонти, зборник радова, ур. Веселин Бунчић и Мирјана Миланков, Међународна
интердисциплинарна стручно научна конференција, Суботица, мај 2010, стр: 168-174.
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4. „Басна и време: ’Јежева кућа’ у глобалном свету“, у: Ђуричковић, Милутин, ур. (2011): Наше стварање:
зборник радова са шестог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, бр. 10, Висока
школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, стр: 258-269.

5. „Скривени и откривени смисао Светог писма“, Philologia Mediana, бр. 4/2012, стр: 15-28.
6. „Komunikacija u Bibliji“, u: Lopičić, Vesna, Mišić-Ilić, Biljana, ur. (2012): Jezik, književnost, komunikacija,

Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, стр: 149-166.
7.  „Relation toward a Foreigner as the Feature of Serbian Mentality“, In  National and European identity in the

process of European Integration, Thematic Proceedings from International Conference, 28-29 june 2012, P.
Petrović, M. Radaković (eds.), 658-668. Belgrade: Institute of International Politics and Economics, 2013.

8. „Pisac kao paradigma istorije: antropološko tumačenje romana ’Rob’ Isaka Baševisa Singera“, Heretikus, br. 1-
2/2018, str: 67-79.

9. „Закон и љубав у роману ’Роб’ Исака Башевиса Сингера“, Heretikus, br. 3-4/2018, str: 121-139.
10. „Сазнајна (не)утемељеност нових друштвених покрета“, Heretikus, br. 3-4/2019, str: 81-118.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Учешће у истраживањима и на стручним и научним скуповима:
1. Политика и свакодневни живот, Институт за филозофију и друштвену теорију ИДН, Београд, 2001.
2. Васпитач у 21. веку, 5. симпозијум, Сокобања, 25-26. март 2009.
3. Смисао филозофије и смисао у филозофији, Филозофски сусрети, Сремски Карловци, 11-13. септембар 2009.
4. Срби о другима, други о Србима, научни скуп, Ниш, 11-12. децембар 2009.
5. Васпитач у 21. веку, 6. симпозијум, Сокобања, 26-27. март 2010.
6. Језик, књижевност, промене, научни скуп, Ниш, април 2010.
7. Васпитно-образовни хоризонти, Суботица, стручно научна конференција, 15-16. мај 2010.
8. Наука и политика, научни скуп, Пале, 22-23. мај, 2010. М34
9. Вредности и интерпретације, Филозофски сусрети, Сремски Карловци, 10-12. септембар 2010.
10. Језик, књижевност, комуникација, научни скуп, Ниш, 15-16. април 2011.
11. Наука и савремени универзитет, научни скуп, Ниш, 10-11. новембар 2011.
12. Наука и традиција, научни скуп, Пале, 18-19. мај 2012.
13. Национални и европски идентитет у процесу евроинтеграција, међународна научна конференција, Београд,
28-29. јун 2012.
14. Наука и глобализација, научни скуп, Пале, 18-19. мај 2013.
15. Наука и савремени универзитет 3, научни скуп, Ниш, 15-16. Новембар 2013.
16.  Х Дани примењене психологије, међународна конференција, Ниш, 26-27. септембар 2014.
17.  Наука и савремени универзитет 4, научни скуп са међународним учешћем, Ниш, 14-15. новембар 2014.
18. Језик, књижевност, значење, Међународни научни скуп, Ниш, Филозофски факултет, 24-25. април 2015.
19. Шеста међународна научна конференција Балкани – језик, историја, култура, Велико Трново, Историјски и
Факултет модерних језика,  26-28. октобар 2017.
20. Друга међународна научна конференција Научног клуба доктораната Филолошког факултета Универзитета у
Гдањску Словенска лудила и варијације, 25. мај 2018, пленарно предавање
Укупан број цитата 2
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 2
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања

Име и презиме Ана Вукобрат
Звање асистент

Назив институције у  којој наставник ради са
пуним радним временом и од када

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди од
28.11.2016.

Ужа научна односно уметничка област Педагошке науке
Академска каријера

Година Институција Област

Избор у звање 2016.
Висока школа струковних студија
за образовање васпитача у
Кикинди

педагошке и
андрагошкие науке

Докторат 2014.
уписане

Филозофски факултет, Нови Сад
Одсек: Педагогија /
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докторске
студије

Специјализација / / /

Магистратура/мастер 2014. Филозофски факултет, Нови Сад
Одсек: Педагогија Педагошке науке

Диплома 2013. Филозофски факултет, Нови Сад
Одсек: Педагогија

Педагошке науке

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б. назив предмета врста студија
1. Општа педагогија-вежбе Основне струковне студије
2. Основе инклузивног васпитања  и образовања - вежбе Основне струковне студије
3. Методологија истраживања - вежбе Мастер струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.
Силашки, М., Митровић, А. (2014): Компетенције васпитача у раду са децом са
посебним потребама, (ур. Т. Грујић). Трећа међународна научностручна конференција,
Методичк дани 2014, “Компетенције васпитача за друштво знања”.  Кикинда: Висока
школа струковних студија за образовање васпитача. 332-341.

2.
Јовановић, Ј., Силашки, М., Митровић, А. (2014): Компетенције васпитача у циљу
унапређивања дечјег говора, (ур. Т. Грујић). Трећа међународна научностручна
конференција, Методички дани 2014, “Компетенције васпитача за друштво знања”.
Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. 474-483.

3.
Вукобрат, А., Силашки, М., Јовановић, Ј. (2016): Улога васпитача у развијању
демократских и хуманистичких вредности код деце, (ур. М. Јоковић). Наше стварање,
Зборник радова с једанаестог симпозијума са међународним учешћем “Васпитач у XXИ
веку”. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. 92-99.

4.
Вукобрат, А. (2016): Припрема деце са тешкоћама у развоју за полазак у школу. Научни
скуп, књига 20, Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме.
Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 267-281.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата /
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе /
Тренутно учешће на пројектима Домаћи       / Међународни      /
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним         /

Име и презиме Јасмина Кнежевић
Звање Професор струковних студија
Назив институције у  којој наставник
ради са пуним радним временом и од
када

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и
тренера, Суботица

Ужа научна односно уметничка област Психологија
Академска каријера

Година Година

Избор у звање 2016. Висока школа струковних студија за образовање
васпитача и тренера, Суботица Психолошке науке

Докторат
2015.

Филозофски факултет
Психолошке науке –
психологија личности и
организацијска психологија

Специјализација 2006. Филозофски факултет Психолошке науке –
психологија личности и
организацијска психологија

Избор у звање 2016. Висока школа струковних студија за образовање
васпитача и тренера, Суботица Психолошке науке
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Докторат
2015.

Филозофски факултет
Психолошке науке –
психологија личности и
организацијска психологија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета

1. Психологија дечје игре Основне струковне студије
3. Педагошка психологија ОС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

Knežević, J. & Krstić, T. (2020). Self –regulation and perception of job insecurity. Dynamic
Relationships Management Journal, Vol. 9, No. 1, 39‐48.
Knežević, J., Krstić T. (2019). The role of basic psychological needs in the perception of job insecurity.
Arhiv za Higijenu rada i Toksikologiju, 2019, 9-14.
Javorac,  J., Živanović,  D. & Knežević,  J. (2019). Burnout syndrome among intensive care nurses.
Hospital Pharmacology - International Multidisciplinary Journal.
Knežević, J., Blanuša, J. &amp; Hilčenko, S. (2018). Intrinsic motivation factors in the gifted children.
In Herzog, J (Ed.), Challenges of Working with Gifted Pupils in European School Systems. Hamburg:
Verlag dr. Kovač.
Knežević, J. i Mitrić Aćimović, D. (2017). Savremena organizacija u Srbiji - psihološko viđenje
trendova, problema i rešenja. Beograd: Društvo psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju.
Научна монографија
Krstić, T., Slavković, S., Knežević, J., & Milankov, V. (2016). Challenges for early recognition of
children with Asperger syndrome. Early Intervention in Special Education and Rehabilitation: Thematic
Collection of International Importance, 241-254.
Velikić, D., Knežević, J., i Rodić, N. (2014). Relacije nekih osobina ličnosti i karakteristika sportista sa
sportskom anksioznošću. SportLogia Vol.10. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Univerziteta Banja Luka.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 7
Тренутно учешће на пројектима Домаћи
Усавршавања Учешће на домаћим

и међународним
семинарима

Усавршавања

9. ИЗВЕШТАЈ  РАДА ОДСЕКА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА, ШЕФ
ОДСЕКА СИНИША ОДАЏИН

ОДСЕК ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОДСЕКА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину
Сагласно Процедури за рад Одсека за студентска питања, донетој од стране Савета ВШССОВ
2015.године, у току школске 2021/2022. године, запослени  су обављали следеће активности:

Упис студената на прву годину студија,
Упис студената у више семестре,
Оверу семестра,

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/34-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
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Вођење матичне књиге студената,
Пријаву испита,
Распоред полагања испита,
Уписивање оцена студената,
Формирање базе података студената
Унос и ажурирање података у ЈИСП
Пријем молби и издавање уверења
Пријем, сређивање и дистрибуција захтева за судентске стипендије и кредите

УПИС СТУДЕНАТА

У оквиру ове активности одсек је обавио све радње неопходне за спровођење уписа студената у прву
годину студија у јунском и септембарском конкурсном року:

 Учешће у изради и објављивању конкурса за пријем студената
 Евидентирање пријаве за упис
 Распоред полагања класификационог испита – провере склоности и способности
 Полагање класификационог испита – тестови из опште културе-информисаности.
 Упис и склапање уговора о студирању са свим уписаним студентима

Конкурс за упис студената расписан је 6.6.2022. године, следећи Стручно упутство за спровођење
заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија –
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на основу Одлуке о броју студената за упис у
прву годину основних струковних студија који се финансирају из буџета АП Војводине у високим
школама струковних студија чији је оснивач АП Војводина у школској 2020/2021. години ( бр.612-
38/2022 од 1.6.2022. године ).
Након сваког спроведеног уписног конкурсног рока комплетирани су записници сваке појединачне
комисије за пријем докумената, дежурстава на испиту и провере склоности и способности и записник
централне комисије за упис.
Обезбедили смо сву неопходну документацију за упис – бесплатне ШВ-20 обрасце, индексе, пријавне
листове за одабир изборних предмета.

ПРВА ГОДИНА БУЏЕТ РЕДОВНО
УПИСАНИ

САМОФ.
РЕДОВНО
УПИСАНИ

БУЏЕТ
ОБНОВА

САМОФ.
ОБНОВА

УКУПНО
БУЏЕТ

УКУПНО
САМОФ.

УКУПНО
СТУДЕНАТА

Стр.васп.деце
предшк.узраста 40 1 0 6 45 21 66

Стр.васп. за
традиционалне
игре

5 10 0 0 5 5 10

УКУПНО 45 20 0 6 50 26 76

СРЕДЊА ОЦЕНА ПОСТИГНУТОГ УСПЕХА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА

Струк.васпитач деце
предшколског узраста 3,84
Струк.васпитач за
традиционалне игре 3,78

УКУПНО 3,81
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УПИС СТУДЕНАТА НА ВИШЕ ГОДИНЕ

По завршетку октобарског испитног рока, извршили смо упис студената на другу и трећу годину.
Сагласно одредбама члана 102. и 103. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'', број
88/2017) извршили смо рангирање студената полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и
постигнутог успеха у савлађивању студијског програма.
Тако су  више године уписали :
 

ДРУГА ГОДИНА БУЏЕТ РЕДОВНО
УПИСАНИ

САМОФ.
РЕДОВНО
УПИСАНИ

БУЏЕТ
ОБНОВА

САМОФ.
ОБНОВА

УКУПНО
БУЏЕТ

УКУПНО
САМОФ.

УКУПНО
СТУДЕНАТА

Стр.васп.деце
предшк.узраста 45 2 0 3 45 5 50

Струк.васпитач
за традиционалне
игре

7 2 0 2 7 4 11

УКУПНО 52 4 0 5 52 9 61

ТРЕЋА ГОДИНА БУЏЕТ РЕДОВНО
УПИСАНИ

САМОФ.
РЕДОВНО
УПИСАНИ

БУЏЕТ
ОБНОВА

САМОФ.
ОБНОВА

УКУПНО
БУЏЕТ

УКУПНО
САМОФ.

УКУПНО
СТУДЕНАТА

Стр.васп.деце
предшк.узраста

49 2 0 5 49 7 56

Стр.васп. за
традиционалне
игре

2 1 0 1 2 2 4

УКУПНО 51 3 0 6 51 9 60

УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Школа је аплицирала за акредитацију студијског програма мастер струковних студија (МСС)
Струковни мастер васпитач и добила Одлуку о акредитацији бр.612-00-00091/5/2018-03 од
23.05.2019.године. Због великог интересовања кандидата за упис на мастер струковне студије, Школа
је тражила и добила Дозволу за рад са повећаним бројем студената на 50 (бр.142-022-663/2019-02 од
20.09.2019.године).
Конкурс за упис на Мастер струковне студије расписан је 13. маја 2020.године ( бр.147 ), а
пријављивање кандидата трајало је од 1. јуна до 30. септембра 2020. године. Након расписивања
конкурса за упис на другу годину МСС (20 места) и поновљеног конкурса за упис на прву годину
МСС (2 места) уписано је:

МАСТЕР
СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

САМОФИНАНСИРАЊЕ
РЕДОВНО УПИСАНИ УКУПНО

ПРВА ГОДИНА 50 50
ДРУГА ГОДИНА 50 50

УКУПНО 100 100
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УПИС СТУДЕНАТА НА ДОШКОЛОВАЊЕ

ДОШКОЛОВАЊЕ САМОФИНАНСИРАЊЕ
РЕДОВНО УПИСАНИ

Струковни васпитач
деце предшколског
узраста

8

УКУПНО 8

Радници одсека су за сваког уписаног студента израдили Уговор о студирању – један примерак је
одложен у досије студента, а други задржава студент.
Подаци о студентима уредно су унети у електронску базу података и матичне књиге.

ЗАВРШНИ РАДОВИ
Поступак за израду и одбрану завршних радова према Правилнику о завршном испиту на основним
струковним студијама и Правилнику о завршном испиту на специјалистичким струковним студијама
спроведен је у седам рокова за одбрану завршних радова. Сваки студент који је одбранио завршни рад
добио је истог дана Уверење о стеченом образовању. Одсек је одштампао дипломе за оба степена
студија са додацима дипломе.
Свечана додела диплома није обављена због ванредног стања због пандемије. Студенти су дипломе
преузимали сваког радног дана и радним суботама.
Основне струковне студије завршило је 69 студената, специјалистичке струковне студије 6 и мастер
струковне студије 44.
СТУДЕНТ  ГЕНЕРАЦИЈЕ

СТУДЕНТ  ГЕНЕРАЦИЈЕ

Год.
уписа

Прос.
оцена

Бр.
дос. Смер Презиме Име Предмет

Датум одбране
 и оцена

завршног рада

2017. 9,92 5396
Струковни васпитач
деце предшколског

узраста
КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДР

А
Специјална
педагогија

21.9.2020.
10 ( десет )

ИСПИТИ
Испити су организовани у роковима одређеним Правилима студија. Пријава испита преко сајта школе
функционише беспрекорно.
Студенти су испите полагали у шест испитних рокова. За сваки предмет су штампани Записници о
полагању испита и након њиховог закључивања, резултати су унети у матичне књиге и базу података
о студентима.

СТАТИСТИКА ИСПИТНИХ РОКОВА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
пријавили полагали Нису

полагали излазност положили Нису
положили пролазност Просечна

оцена

УКУПНО 3486 2684 802 76,99% 2557 127 95,27% 7,83
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ОВЕРА СЕМЕСТРА
У два термина извршили смо оверу семестра која је подразумевала пријем и обраду попуњених
семестралних листова и индекса студената, проверу неопходних уплата, уношење података о овери
семестра и упису наредног у базу података о студентима и улагање семестралних листова у досије
студената у досијеа.
Због ванредног стања овера семестра била је могућа и слањем документације email – ом. Велики део
студената искористио је овај начин овере семестра.
Дневно смо информисали директора школе о процесу овере семестра.

ПРЕЛАЗАК И ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА
У току ове школске године није било прелазака са друге школске институције.
Молбе за признавање испита са других високошколских установа прослеђене су Наставно-стручном
већу, а решења спроведена у индексу студента, матичној књизи и бази података.

ЕВИДЕНЦИЈА ПЛАЋАЊА СТУДЕНАТА
Део информационог система је и база плаћања обавеза студената која се води на основу извода уплата
на текући рачун школе, у Служби рачуноводства. Свакодневно се ажурирају ови подаци и везују са
базом студената. Сви подаци се затим шаљу на сајт школе, где студенти имају увид у стање својих
уплата.

ИСПИСИВАЊЕ СТУДЕНАТА
У овој школској години исписано је 12 студената, на лични захтев, претежно због промене места
пребивалишта.

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА, РЕШЕЊА И ЈАВНИХ ИСПРАВА
Радници Одсека су у овој школској години издавали уверења о редовном студирању ( 344 ком.) ,
уверења о положеним испитима, уверења о стеченом образовању, уверења о студијском програму и
силабусу предмета, уверења о статусу и броју положених испита са просечном оценом и друге
исправе којима студенти потврђују статус и на основу тога остварују нека своја права.
Молбе студената за одобрење теме за израду завршног рада, за издавање уверења о положеним
испитима,  извод из наставног плана, и сва остала писмена, стандардизована су на нивоу школе.

ИЗВЕШТАЈИ
Одсек за студентска питања доставља редовне извештаје директору, координаторима наставе,
секретару школе, Наставно-стручном већу и Савету школе :

 Подаци о уписаним студентима

 Спискови студената по различитим критеријумима

 Студенти који су завршили студије

 Број и теме завршних радова

 Излазност и пролазност студената после сваког испитног рока

 Подаци за избор студента генерације

 Спискови студената по изабраним предметима и др.

 Поред тога, достављали смо редовне извештаје Републичком заводу за статистику, органима
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Министарству
просвете, науке и технолошког развоја.
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Након уписа доставили смо обрасце ШВ-20, а након сваког рока за одбрану завршних радова, и
обрасце ШВ-50.

ЗАКЉУЧАК
Одсек за студентска питања, следећи Процедуру за рад Одсека, испунио је све обавезе које делокруг
рада налаже. Радници Одсека су изршили су све захтеве које пред нас поставља тежња за брзим,
тачним и одговорним пословањем.
Трудили смо се да, као службеници у непосредном контакту са студентима, остваримо основни циљ –
задовољни студенти услугом Одсека. Однос са осталим запосленим у школи је такав да омогућује
позитивну радну атмосферу и оптималне резултате.
  

10. ИЗВЕШТАЈИ  О РАДУ КООРДИНАТОРА
10.1.  ИЗВЕШТАЈ РАДА КООРДИНАТОРА ЗА НАСТАВУ НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ
СТУДИЈАМА др Јелене Мићевић Карановић, проф.

Планиране су активности око завршетка конкурса и активности око ранг листе за упис у

школску 2021/2022. годину, као и ако буде потребно учешће у организацији и другог

конкурса за уписа.

учешће у оба конкурса који се односе на упис у наредну школску годину.

разговор о редовности реализације наставе и праћењу те и о томе да они који мењају термине,

уредно шаљу обавештења о одлагању или промени распореда као и о плану надокнаде

часова, као и о онлајн настави.

Информатор за мастер струковне студије_оба семестра, обе године студија.

Ажурирање информације за сајт школе.

сарадњу са одсеком за студентска питања и са координатором за наставу на основним

студијама.

припреме за седнице НС већа и писање предлога за ранг листу кандидата на мастер студијама.

Организација око пријема студената

организације одбрана мастер радова.

комуникација са студентима, осталим наставницима и сарадницима, као и на

прослеђивање информација међу њима.

прикупљање недељних наставних планова за сваки предмет и сва 4 семестра.
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Ажурирање информација у вези онлајн наставе.

Прослеђивање информација за сајт о надокнади часова или померању термина утврђених

распоредом.

учешће у именовању комисија за одбрану тема завршних мастер радова на седницама НС

већа.

Израда материјала за следећу школску годину који се односи на припрему флајера за

рекламирање мастер студија и на учешће у изради општег флајера.

Активности око акредитације новог смера.

Припреме око испитних рокова.

10.2. ОСНОВНЕ  СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ,ТАЊА БРКЉАЧ, МАСТЕР

ИЗВЕШТАЈ РАДА  КООРДИНАТОРА НАСТАВЕ

 НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Као Координатор за наставу на основним струковним студијама у току школске 2021/2022. године

извршавала сам следеће послове:

Октобар 2021. године
- Праћење реализације наставе и вршење потребних корекција распореда наставе и распореда

консултација.

- Израда предлога распореда термина и састава комисија за одбрану завршних радова студената.

- Прикупљање листа за обрачун путних трошкова наставницима с пребивалиштем ван Кикинде, провера

наведених датума долазака и предаја прикупљених, проверених и потписаних листа Служби

рачуноводства.

- Дефинисање термина реализације наставе за запослене студенте и студенте на дошколовању, суботом.

- Припрема обрасца за План рада за зимски семестар и прикупљање и архивирање образаца од наставника.

- Текући послови – састављање и прослеђивање обавештења за студенте и наставнике, прикупљање

потврда о запослењу студената, прављење спискова запослених студената...

- Праћење епидемиолошке ситуације и израда предлога потребних измена у реализацији наставе и осталих

активности у Школи.

Новембар 2021. године
- Праћење реализације наставе и ваннаставних активности.

- Одређивање термина за надокнаду часова изгубљених током праксе студената, у договору с предметним

наставницима.
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- Прикупљање листа за обрачун путних трошкова наставницима с пребивалиштем ван Кикинде, провера

наведених датума долазака и предаја прикупљених, проверених и потписаних листа Служби

рачуноводства.

- Дефинисање термина реализације наставе за запослене студенте и студенте на дошколовању, суботом.

- Текући послови – састављање и прослеђивање обавештења за студенте и наставнике, сталан контакт с

колегама и руководством Школе.

- Праћење епидемиолошке ситуације и израда предлога потребних измена у реализацији наставе и осталих

активности у Школи

Децембар 2021. године
- Прирема распореда полагања испита у јануарском испитном року.

- Састављање распореда консултација за време трајања јануарског испитног рока.

- Праћење реализације наставе и ваннаставних активности.

- Дефинисање термина реализације наставе за запослене студенте и студенте на дошколовању, суботом.

- Одређивање термина за надокнаду часова изгубљених током праксе студената, у договору с предметним

наставницима.

- Израда предлога распореда термина и састава комисија за одбрану завршних радова студената.

- Прикупљање листа за обрачун путних трошкова наставницима с пребивалиштем ван Кикинде, провера

наведених датума долазака и предаја прикупљених, проверених и потписаних листа Служби

рачуноводства

- Текући послови – састављање и прослеђивање обавештења за студенте и наставнике, сталан контакт с

колегама и руководством Школе.

- Праћење епидемиолошке ситуације и израда предлога потребних измена у реализацији наставе и осталих

активности у Школи.

Јануар 2022. године

- Праћење реализације испита у јануарском испитном року.

- Састављање и слање обавештења о терминима поделе потписа, уписа предиспитних поена и овери

зимског семестра.

- Припрема обрасца за План рада за летњи семестар и прикупљање и архивирање образаца од наставника.

- Прикупљање и архивирање попуњених прозивника и евиденције о предиспитним поенима од предметних

наставника.

- Припрема распореда наставе за све године и смерове и распореда консултација за летњи семестар.

- Припрема прозивника за све смерове, групе и изборне предмете.

- Израда предлога распореда термина и састава комисија за одбрану завршних радова студената.

- Прикупљање листа за обрачун путних трошкова наставницима с пребивалиштем ван Кикинде, провера

наведених датума долазака и предаја прикупљених, проверених и потписаних листа Служби

рачуноводства
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- Разговори са запосленима у Предшколској установи „Драгољуб Удицки“ у Кикинди с циљем дефинисања

термина и услова реализације практичних активности из Методика у летњем семестру.

- Праћење епидемиолошке ситуације и израда предлога потребних измена у реализацији наставе и осталих

активности у Школи.

Фебруар 2022. године
- Праћење реализације наставе и ваннаставних активности.

- Одређивање термина за надокнаду часова изгубљених током праксе студената, у договору с предметним

наставницима.

- Састављање распореда полагања испита за априлски испитни рок.

- Састављање распореда консултација за време трајања априлског испитног рока

- Израда предлога распореда термина и састава комисија за одбрану завршних радова студената.

- Прикупљање листа за обрачун путних трошкова наставницима с пребивалиштем ван Кикинде, провера

наведених датума долазака и предаја прикупљених, проверених и потписаних листа Служби

рачуноводства.

- Текући послови – састављање и прослеђивање обавештења за студенте и наставнике, сталан контакт с

колегама и руководством Школе.

- Праћење епидемиолошке ситуације и израда предлога потребних измена у реализацији наставе и осталих

активности у Школи.

Март–мај 2022. године

- Припрема распореда полагања испита у ванредном, мајском испитном року, организованом за студенте

који су због оболевања од корона вируса били спречени да приступе испитима у априлском испитном

року.

- Припрема распореда испита за јунски испитни рок.

- Сталан контакт с колегама и руководством Школе.

Јун–јул 2022. године

- Праћење реализације испита у јунском испитном року.

- Прикупљање и архивирање попуњених прозивника и евиденције о предиспитним поенима од предметних

наставника.

- Припрема распореда полагања испита за септембарски и октобарски испитни рок.

- Израда предлога распореда термина и састава комисија за одбрану завршних радова студената.

- Текући послови – састављање и прослеђивање обавештења за студенте и наставнике, сталан контакт с

колегама и руководством Школе.

Остале активности – свакодневни контакт и континуирана сарадња с директором Школе, секретаром

Школе, Одсеком за студентска питања, координатором наставе на мастер студијама, на пословима

организације наставе, решавања текућих проблема у Школи, те успостављању и олакшавању
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комуникације између студената и предметних наставника, прикупљање тема за завршне радове

студената од предметних наставника, и других докумената и материјала, по указаној потреби,

ажурирање Књиге наставника за школску 2021/2022. годину и Књиге предмета за школску

2021/2022. годину.

11. ИЗВЕШТАЈ РАДА  КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И
ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА,
НАСТАВЕ И УСЛОВА РАДА, ПРЕДСЕДНИК ДР ЉИЉАНА
КРНЕТА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и услова

рада за 2021/22. школску годину

Полазећи од Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета и оперативног плана за

2021/22. школску годину, Комисија  за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма,

наставе и услова рада (у даљем тексту Комисија) је реализовала следеће активности:

1. Креирање он-лине платформи за анкетирања  (евалуације) дипломираних студената основних и

мастер студија, семестралних извештаја наставника и континуирано за редовне студенте кроз

централну базу података.

Образложење: евалуацију наставе Комисија спроводи према принципима акредитације, (стандард

14), основни инструменти вредновања су анкетни упитници -скале процене. Време и ток испитивања,

број испитаника, резултати испитивања и опште оцене, у табеларном (квантитативном) приказу  и

крајњем квалитативном извештају биће доступни на сајту Школе после усвајања извештаја од стране

Наставно-стручног већа.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/22-423; е-маил: всов@бусинтер.нет;
www.васпитацка.еду.рс
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2. Испитивање ставова дипломираних студената о квалитету студијског програма и

постигнутим исходима учења на основним студијама и мастер студијама.

Образложење: За обраду и анализу података о ставовима дипломираних студената о квалитету

студијских програма и постигнутим исходима учења и извештавање задужена је др Јасмина

Арсенијевић, проф. и према потреби други чланови Комисије. Испитивање дипломаца на основним и

мастер студијама обавља се континуирано.

3.Евалуација семестралних извештаја на основним и мастер студијама.

Обрада података, анализа и извештавање: др Србислава Павлов, проф.

Образложење: ова активност се одвија континуирано после зимског и летњег семестра сваке школске

године. Иновације се врше на предлог чланова Комисије и чланова Наставно-стручног већа,

студената и других заинтересованих чинилаца наставног, научног и стручног процеса.

4.Анализа података о демографским и мотивационим карактеристикама студената уписаних у

прву годину основних и мастер студија.

Припрема, анализа података и извештавање: Мирјана Сивчев, члан делегиран од стране ненаставног

особља у колективу ВШССОВ у Кикинди.

Образложење: пошто је расписан трећи конкурс за пријављивање студената те уписни процес није

окончан, прелиминарно можемо приказати дескриптивни извештај пријављених / уписаних на

основим студијама:

-  у јунском року имамо: 16 студената из Кикинде (5 из ссш “Милош Црњански”, 5 из Гимназије, 4

из Економске школе, 2 из Техничке школе) 3 студента из Н.Бечеја, 3 из Београда, 3 из Зрењанина,

по 1 из Чоке, Банатског Карађорђева, Мола, Александеова, Бјељиње, Босанског Градишта,

Српске Црње, Н.Милошева, Честерега, Меленаца, итд.

- у септембарском року имамо: 3 из Кикинде, 3 из Београда, 2 из Прједора, по 1 из Панчева, Новог

Сада, Зрењанина, Вршца, Н.Бечеја, Арадца, Ђурђева и из Црне Горе.

- (у трећем уписном року имамо 3 пријављена студента: 1 из Кикинде (гимназија), 1 из Српског

Крстура, 1 из Новог Кнежевца)

5. Активности студената: учешће у свим активносима значајним за студенте и квалитет образовне

услуге, евалуацији наставе и наставника, услова студирања и друго.

Члан Комисије од стране представника студената је Светлана Крнета.

Напомена: Извештаје о раду Комисије са аспекта студената, пратити кроз извештаје Студентског

парламента ВШССОВ у Кикинди.
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6. Израда Стратегије за обезбеђење квалитета високошколске установе и студијских програма

са акционим планом до 2030 -2031.школске године.

Стратегија, кроз два циклуса у трајању по пет година, обухвата три кључна аспекта:

 Акредитацију старих и нових студијских програма.

 Иновацију постојећих студијских програма са аспекта интегрисаног приступа Основама

васпитања и образовања.

 Усавршавање кадровских ресурса кроз континуирано праћење резултата рада и потреба за

новим наставним и ненаставним кадром.

Напомена:

- Сви пратећи извештаји, поменути у овом документу, биће благовремено достављени и јавно

презентовани после завршне обраде података, а након тога можемо предлагати корективне мере и

иновације.

- Иновације и предлози корективних мера се врше на предлог чланова Комисије и чланова

Наставно-стручног већа, студената и других чинилаца наставног, научног и стручног процеса, као

и ненаставног особља.

- Сви усвојени извештаји биће разматрани и презентовани на Сајту Школе ради информисања

академске и опште јавности.
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12. ИЗВЕШТАЈ  АКТИВНОСТИ  СЕКРЕТАРИЈАТА ШКОЛЕ,
ПРАВНИК ШКОЛЕ ЈЕЛЕНА ГРБИЋ ЛАТИНОВИЋ, МАСТЕР
ПРАВНИК

Секретаријат Школе чине службе које обављају стручне, административне и техничке

послове.

Стручне послове обавља Стручна служба коју чине:

 Секретар Школе

 Одсек за студентска питања

 Служба рачуноводства

 Служба информационих система

Административне послове обавља Административна служба коју чине :

 Библиотека

 Архива

 Скриптарница

Техничке послове обавља Техничка служба коју чине:

 Радници за одржавање хигијене

С обзиром на значај и природу процеса рада Одсек за студентска питања, Служба

информационих система, Служба рачуноводства и Библиотека са скриптарницом  и архивом,

самостално израђују своје планове активности.

Извештај Скриптарнице са фотокопирницом је садржан у оквиру годишњег

пописа, инвентара и израде извештаја о финансијском пословању на крају сваке фискалне године.

Извештај активности секретаријата Школе садржи рад секретара Школе у

периоду од 01. 10. 2020. године до 30.09.2021. године и обухвата рад на стварању услова за рад

запослених као и на функционисању и раду Школе.

У наведеном периоду урађено је следеће:
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Приступило се уношењу података у ЈИСП-а, као и ЦРОСО, било је потребно савладати рад на

датим апликацијама, које су уведене као новине;

прослеђивани су позиви за седнице (редовне и електронске) Наставно-стручног већа и Савета

Школе, вођени су записници на седницама, сачињаване и достављане одлуке

састављана су решења и одлуке којима се решавао статус запослених (одлуке о избору у звања,

решења о годишњем одмору, решења о распоређивању наставника, формализоване су одлуке

директора у стварима о којима директор у складу са Статутом одлучује итд....)

пратила се евиденције о истеку уговора о раду на одређено време и у вези са тим се вршио избор

у звање наставника

расписивани су конкурси по којима су примљени нови наставници у радни однос

израђивали су се уговори о ауторском хонорару за учешће у Комисијама за писање извештаја

израђени су уговори о делу за учествовање на пројектима и др. уговори

закључени су уговори о радном ангажовању са наставницима са других високошколских

установа

издаване су потврде запосленима на лични захтев, за потребе банака, разних установа, других

вискошколских установа

вршена је кореспонденција са Покрајинским секретаријатом за високо образовање и

научноистаживачку делатност кроз слање дописа

вршени су и сви други послови од значаја за редовно функционисање Школе, сарадња како са

запосленима тако и са појединцима и установама ван Школе

праћење и примена Закона и општих аката Школе.

 изађене/формализоване су измене и допуне Правилника које доноси Наставно-стручно већ, као

и већине Правилника које су у надлежности Савета

Повећао се број прописа који регулишу материју високог образовања, те је било потребно

упознати се са истом.

У сарадњи са административним референтом, Мирјаном Сивчев урађено је следеће:

израђивана су обавештења за новозапослене везана за мобинг, безбедност и здравље на раду и

противпожарну заштиту

израђивана су обавештења запосленима  везана за дописе од стране надлежних институција у

различитим областима;
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израђиване су нове  одлуке у складу са ново донетим Правилницима, а тичу се студената уз рад,

студената на МСС итд.

рађена је пријава, промена и одјава запослених по потреби

у складу са тим вршена је и пријава/продужетак обавезног здравственог осигурања

послови везани за пријем и отпремање поште, завођење документације у деловодник, одлагање у

регистратор и архивирање

решавање замене у скриптарници и по потреби у библиотеци Школе

урађена је набавка за потребе Школе.

13. ИЗВЕШТАЈ РАДА СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ,
ВЛАДИМИР ВАРАЂАНИН

Сагласно правилнику о организацији и систематизацији послова и радних задатака, донетој од

стране Савета ВШССОВ, у току школске 2021/2022. године, запослени  је обављао следеће

активности:

 одржавање рачунарске мреже;

 одржавање системског софтвера;

 одржавање апликативног софтвера;

 формирање информатичке подршке за обављање наставе и рад управно-правних и

административно техничких послова;

 стара се о изради и контролише рад базе података евиденције студената.

 стара се о изради и раду сајта школе;

 израђује мултимедијалне презентације за потребе школе;

 контролише израду и сервисирање компјутерских програма који се користе у школи;

 предлаже и учествује у набавци рачунарске, аудио и видео опреме;

 стара се о рачунарској, аудио и видео опреми потребној за извођење наставе,

 задужује наставнике, обучава их и помаже им у инсталирању опреме;

 обавља и друге послове по налогу  директора школе.
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INFORMATIČKA OPREMA VŠSSOV U KIKINDI KOJA JE U UPOTREBI
LAP-TOP RAČUNARI

R.B. VRSTA PROCESOR
U GHz

RAM
MEMORIJ

A U GB

HARD
MEMORIJA

U GB

OPERATIV
NI SISTEM

KOM
.

MESTO / OPIS

1. Lap – top Toshiba 1,6 1 60 Win 7 Pro 1 Muzički kabinet
2. Lap – top Lenovo 2,2 4 450 Win 10 Pro 1 Služba za IT  Kab. 8
3. Lap – top Fujitsu

Simens
2 1 160 XP 1 Likovni kabinet

4. Lap – top Lenovo 1 2 300 Win 7 Home 1 Učionica 3 (Nova u bibliot.)
5. Lap – top HP 1,1 4 200 Win 10 Pro 1 Čitaonica
6. Lap – top Acer 1,8 1 160 Win Vista 1 Metodički kabinet
7. Lap – top Emashine 1 1 25 Win 7 Home 1 Služba za IT  Kab. 8 – za amfit.
8. Lap – top 2,2 4 1 TB Win 10 Pro 1 Kod  Srbislave Pavlov
9. Lap – top HP 2,2 6 700 Win 8 Pro 1 Služba za IT kab. 8 – Tanja Brkljač
10. Lap – top Acer 1,7 1 80 XP 1 Služba za IT kab. 8 – Srbislava

Pavlov
11. Lap – top Lenovo 1,1 4 150 Win 10 Pro 1 Studentski parlament
12. Lap – top Emashine 1 1 160 XP 1 Služba za IT kab. 8
13. Lap – top Acer 1.2 1,2 120 Win 10 Pro 1 Pedagoški kabinet
14. Lap-top 3.0 4,1 512 Win 10 Pro 1 Računovodstvo – Код Snežе
15. Lap-top Asus 3,0 8 450 Win 10 pro 1 Služba za IT  Kab. 8

UKUPNO 15 KOMADA

DESK-TOP RAČUNARI
R.B. VRSTA PROCESOR U

GHz
RAM

MEMORIJA
U GB

HARD
MEMORIJA U

GB

OPERATIV
NI SISTEM

KOM
.

MESTO / OPIS

1. Desktop 2,1 1 150 Win 7 Home 1 Informatički kabinet
2. Desktop 2,1 1 160 XP 1 Informatički kabinet
3. Desktop 1,9 1 300 XP 1 Čitaonica
4. Desktop 2,8 2 450 XP 1 Čitaonica
5. Desktop 2,1 1 150 XP 1 Čitaonica
6. Desktop 2,7 2 500 XP 1 Čitaonica
7. Desktop 2,1 1 150 XP 1 Čitaonica
8. Desktop 2,9 2 500 XP 1 Čitaonica
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9. Desktop 3,9 4 450 Win 7 Home 9 Informatički kabinet
10. Desktop 2,1 1 160 XP 6 Informatički kabinet
11. Desktop 2,6 4 250 Win 7 Home 1 Informatički kabinet - Ljilja
12. Desktop 2,4 2 250 Win 7 Home 1 Informatički kabinet
13. Desktop 2,5 2 700 Win 7 Home 1 Informatički kabinet
14. Desktop 2,6 4 700 Win 7 Home 1 Učionica 4  (stara skriptarnica)
15. Desktop 2,8 2 300 Win 7 Home 1 Kabinet broj 5
16. Desktop 2,6 4 700 Win 7 Home 1 Kabinet broj 4
17. Desktop 2,1 1 160 XP 1 Kabinet broj 2
18. Desktop 2,4 4 250 Win 7 Home 1 Kabinet broj 1
19. Desktop 3,2 8 1 TB Win 7 Home 1 Služba za IT  Kab. 8
20. Desktop 3,2 4 1TB Win 7 Home 1 Računovodstvo - Sneža
21. Desktop 3,2 8 400 Win 10 1 Računovodstvo - Agbaba
22. Desktop 3,6 8 600 Win pro 10 1 Direktor
23. Desktop 3,8 8 500 Win 7 Prem 1 Sekretarijat - Jelena
24. Desktop 2,6 4 400 Win 7 Home 1 Sekretarijat - Mirjana
25. Desktop 3 8 1 TB Win 7 Prem 1 Studentska služba - Siniša
26. Desktop 3,1 3 500 XP 1 Studentska služba - Srdjan
27. Desktop 3,6 8 250 Win 10 2 Skriptarnica

UKUPNO 41 KOMAD

PROJEKTORI
R.B. MODEL KOM MESTO / OPIS

1. BENQ 1 Učionica 4  (stara skriptarnica)
2. ACER 1 Amfiteatar
3. ACER 1 Informatički kabinet
4. ACER 1 Učionica broj 3 (nova u biblioteci)
5. BENQ 1 Čitaonica
6. BENQ 1 Muzički kabinet
7. ACER 1 Likovni kabinet
8. ACER 1 Pedagoški kabinet
9. BENQ 1 Metodički kabinet
10. BENQ 2 Služba za IT  Kab. 8
11. ACER 1 Služba za IT  Kab. 8
12. ACER MINI 1 Služba za IT  Kab. 8

UKUPNO 13 KOMADA
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ŠTAMPAČI / SKENERI / FOTOKOPIRI
R.B. MODEL KOM MESTO / OPIS

1. HP M130 1 Služba za IT  Kab. 8
2. HP stari 1 Informatički kabinet
3. CANON 3010 1 Skriptarnica
4. HP M125 1 Sekretarijat
5. CANON 3010 1 Direktor
6. CANON 3010 1 Studentska služba
7. HP 1102 1 Studentska služba
8. HP 7110 1 Studentska služba
9. HP 1606 1 Računovodstvo
10. HP 1102 1 Računovodstvo
11. RICOH AFICIO 2020 1 Računovodstvo
12. CANON IR 2018 1 Služba za IT  Kab. 8
13. CANON 2016 1 Skriptarnica
14. CANON 2520 1 Skriptarnica
15. HP 1200 1 Ispod amfiteatra - rashodovan
16. RICOH MP C2011 1 Studentska služba
17. CANON LBP 6020 1 Služba za IT  Kab. 8
18. Термални штампач за фискалну касу 1 Скриптарница

UKUPNO 18 KOMADA
OSTALO

R.B. MODEL KOM MESTO / OPIS
1. FOTOAPARAT NIKON 1 Služba za IT  Kab. 8
2. MIKSETA LTO 1 Služba za IT  Kab. 8
3. MIKROFONI OBIČNI 2 Služba za IT  Kab. 8
4. MIKROFONI BEŽIČNI 2 Služba za IT  Kab. 8
5. AKTIVNE ZVUČNE KUTIJE 4 Amfiteatar
6. DRVENI ZVUČNICI ZA LAP-TOP 3 Služba za IT  Kab. 8
7. PREZENTER 2 Služba za IT  Kab. 8
8. SMART TABLA 1 Pedagoški kabinet
9. MONITORI Ispod amfiteatra i u kabinetu broj 8
10. REK AMRES ruter 1 Studentski parlament
11. SBB ruter 1 Studentska služba
12. TV 1 Hol škole na I spratu
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13. P STARS TUCH SCREEN RAČUNAR 1 Hol škole na I spratu
14. Eksterni hard 3 Angela, Siniša, Mirjana, Sneža
15. DRVENI ZVUČNICI ZA LAP-TOP 1 Амфитеатар
16. DRVENI ZVUČNICI ZA LAP-TOP 1 Нова учионица - Библиотека
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НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Током 2021/2022. године од рачунарске, аудио и видео опреме набавњено је:

1.Касперски лиценце 5 ком.
2.Штампач 1 ком.-
3.Рутер, свич, каблови, каналице...
4.Лап-топ 2 ком.- Рачуноводство – Снежа,  пројекат - кабинет 8
5.ПЦ конфигурација 2 ком  -

Набавка пратећих елемената за несметано функционисање опреме:

Тонери

Рутери, свич, каблови, флеш меморије, дискови за резање, каналице...

Каблови

Батерије

Делови

СЕРВИС ОПРЕМЕ И МРЕЖЕ

Током 2021/2022. године у школи су вршене интервенције чишћења односно

реинсталација система услед поменутог проблема.

Током године извршене су следеће сервисерске услуге:

Урађена је нова гигабитна мрежа на спрату Школе са новим рутерима

Реинсталација система

Сервис рачунара

Сервис Лап-топа

Сервис хард диска

Бекап података

Замена тонера и чишћење штампача

КОРЕКЦИЈЕ НА  САЈТУ ШКОЛЕ
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У складу са потребама врше се свакодневне корекције. Предвиђају се нове функције за

постављање обавештења која се односе на студенте која су разврстана по смеровима.

Коригују се и друге странице сајта са општим подацима о школи и граду.

АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИ

Услед употребе нових апликација министарстава и других државних органа  (рино, јавне

набавке, управа за трезор, фук, ЈИСП, Електронски печат), свим надлежним службама,

пружена је неопходна стручна помоћ око инсталације и употребе апликација.

Завршетак радова на новом софтверу за Осек за студентска питања.

НАБАВКА/ИЗРАДА СОФТВЕРА

1. Ради заштите података купљено је 5 лиценци Касперски антивирус програма 2021који

су инсталирани на следећим локацијама:

Одсек за студентска питања ............ 1 ком.

Рачуноводство....................................1 ком.

Директор школе..................................1 ком.

Секретар школе..................................1 ком.

Служба за информационе системе...1 ком.

2. Израда нове базе података (ПХП ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК) за студентску евиденцију и

повезивање са ЈИСП.

3. Набавка софтвера за нову фискализацију каса - СКРИПТАРНИЦА

УСЛУГЕ У ОКВИРУ MICROSOFT OFICE ACCESS БАЗЕ ПОДАТАКА

ВШССОВ у Кикинди располаже са три базе података:

1.Студентска база података

2.База уплата студената

3.Библиотечка база података

Услужно се користи програм за обрачун плата.

Најчешће интервенције су вршене на студентској бази података с обзиром да се ради о

„живој материји“ коју је потребно перманентно допуњавати и прилагођавати услед измена

у законским регулативама, правилима студирања, јављањем потреба за различитим

извештајима и променама у студијским програмима. Вршене су и спорадичне итервенције
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електронској бази података која је у функцији праћења контроле плаћања у оквиру службе

рачуноводства.

Током шк. 2021/2022. године завршене су активности са Бас компјутерсом у вези израде

новог сајта школе. Активности око нове базе података о евиденцији студената још су у

току.

На библиотечкој бази података није било значајних интервенција.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

1. Чишћење од вируса и реинсталације система

2. Одржавање мреже

3. Сервисирање

4. Пружање техничке подршке за извођење наставе у виду инсталације опреме

5. Учествовање у процесу акредитације и провере квалитета.

6. Израда електронских формулара оптерећења

7.Урађена су идејна и техничка решења за плакате, флајере

8.Уређење објављених публикација школе преко специјализованог софтвера Народне

библиотеке који омогућава приступ читаоцима Народне библиотеке Србије и

Библиотеке Матице српске.

9.Редовно сервисирање Мејл сервера.

10.Техничка подршка и израда мултимедијалних презентација поводом Дана школе и
других промотивних активности.

11.Учешће у организацији Дана школе
12.Учешће у комисијама за, Набавку, Евалуацију, Попис, Отпис
13.Учешће у тиму за промоцију школе
14.Сарадња са медијима
15.Сарадња са фотографском радњом „Сретеновић“
16.Сарадња са штампаријама
17.Израда пројекта (Покрајински секретаријат за високо образовање и Министарство

просвете)
18.Задужење за мобилну телефонију са свим пратећим активностима
19.Контрола и упис студената
20.Омогућено скенирање и штампање у скриптарници
21.Ажурирање информатора о раду
22.Обука студената прве године, студената специјалистичких студија и студената на

дошколовању и њихово информисање о начину коришћења електронске пријаве
испита
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23.Учешће на пројектима
24.Израда Дневника праксе за стеуденте свих година студија смера Струковни

васпитач деце предшколског узраста
25.Започети преговори поводом израде новог сајта школе и нове базе података
26.Учешће у техничком спровођенју онлајн наставе
27.Рад на акредитацији Школе

28.Остало

У непосредном контакту са запосленима и студентима, Одсек за информационе система у

оквиру делокруга рада добијене захтеве и сугестије који се односе на  унапређење наставе

и комуникације са запосленима и студентима уобличава и исте предлаже руководству

Школе који се реализују у складу са потребама и могућностима.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Одсек за информационе системе испунио је све обавезе које делокруг рада налаже и све

постављене захтеве које је послодавац наложио извршио брзим, тачним и одговорним

пословањем. У оквиру техничких могућности Одсек даје свој максимум у циљу

несметаног извођења наставе и квалитетног и благовременог протока информација од

јавног значаја и значаја за запослене. Као део стратегије ка остварењу заједничког циља

свих запослених а то је задовољан студент. Одсек за информационе системе улаже свој

максимум у креирању што лакше, брже и квалитетније двосмерне електронске

комуникације са студентима али и са свим потенцијалним корисницима услуга Школе

кроз правовремену доступност свих релевантних података.

14. ИЗВЕШТАЈ РАДА БИБЛИОТЕКЕ ВШССОВ У
КИКИНДИ, БИБЛИОТЕКАР ИВАНКА ВЕЛЕМИРОВ

Просторије за смештај библиотечког фонда и студентске читаонице налазе

се у приземљу зграде, тако да студентима, наставном и ненаставном особљу пружа

адекватне услове за коришћење библиотечког фонда и рачунара. Коришћење библиотеке

могуће је 6, а читаонице 8 сати дневно. Финансијским планом одређена су материјална

средства намењена куповини уџбеника и потребне литературе.
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Током 2021/2022. године настављено је са набавком литературе и периодичних

публикација намењених студентима, наставницима и стручним сарадницима, углавном

поклоном, обавезним примерком и куповином. Настављен је и образовно-васпитни рад са

студентима у виду упознавања  са библиотечком грађом, оспособљавање за њено

самостално коришћење, пружање помоћи при избору литературе и друге библиотечке

грађе. Број библиотечких јединица је 15783. Током ове школске године приновљено је 443

публикације. Купљено је 16 наслова (31 књига). Библиотеку смо обогатили и са  13

наслова (35 примерака) издања наше Школе, као и са 6 бројева страних часописа

набављених претплатом и 67 бројева домаћих часописа (претплата и поклон). 304 књиге

смо добили на поклон. Ове године нам је штампарија Мира-граф из Кикинде обогатила

фонд са 218 књига новијег издања.

            У холу, на првом спрату, постављена је стална изложба којом је обухваћен већи део

издања наше Школе – зборници, уџбеници, часописи.

            Уприличене су 2 тематске изложбе у холу школе.

Ради се на континуираном уносу наслова књига у базу података (програм намењен

библиотеци).

15. ИЗВЕШТАЈ РАДА СКРИПТАРНИЦЕ ВШССОВ У
КИКИНДИ, БИБЛИОТЕКАР ИВАНКА ВЕЛЕМИРОВ

Рад Скриптарнице подразумева рад са студентима, наставницима и другим

стручним сарадницима наше Школе. Спроводи се кроз продају књига, претежно наших

наставника, припрему материјала – копирање за наставу (предавања, вежбе),  колоквијуме

и испите и материјала за стручно усавршавање наставника. Студентима се претежно

копирају семинарски радови, есеји и други материјал који им служи приликом спремања

испита и за вежбе. У Скриптарници се продају и разни обрасци: семестрални лист, молбе

(за признавање испита, исписивање, реактивирање, ...). Запослени у Школи копирају сву

потребну документацију у Скрипраници. Такође, у Скриптарници се врши спирално

коричење.
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Планирана активност, која обухвата  штампање материјала ради реализације, дана

Школе, разних евалуација, конкурсних рокова, као и штампање наставних планова и

програма са распоредима(информатори)...испуњена је у целости и на време.

Продаја је вршена уз уредно издавање фискалних рачуна.

Комуникација са студентима у вези куповине, тј.продаје уџбеника је обављана

Скриптарници, као и путем телефона и меилом.

16. ИЗВЕШТАЈ РАДА СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА
ВШССОВ У КИКИНДИ, СНЕЖАНА БУКУРОВ

Послове службе рачуноводства, који су предвиђени Првилником о организацији и

систематизацији ВШССОВ у Кикинди, а у складу са Законом којим се уређује будџетски

систем и Уредбом којом се уређује буџетско рачуноводство,  обављала су два извршиоца:

шеф рачуноводства и самостални референт за финансијско административне послове.У

служби су се обављали следећи послови:

- Вођење пословних књига у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру

и контном плану за буџетски систем;

- Припрема, састављање и подношење  периодичних финансијских извештаја као и

годишњег финансијског извештаја Завршног рачуна у складу са прописима;

- Састављање пореског биланса на обрасцу ПБН и утврђивање пореза на добит;

- Израда статистичких извештаја и њихово достављање Републичком заводу за

статисику;

- Комплетно динарско  и девизно пословање, укључујући све трансакције везане за

наплату и плаћања, као готовинска тако и безготовинска;

- Сарадња са органима контроле и буџетског надзора;

- Обрачун плата са припадајућим порезима и доприносима, као и обрачун свих

других накнада и уговора везаних за запослене и лица ван радног односа;

- Обрачун свих пореза, такси у складу са важећом законском регулативом;

- Учешће у изради финансијског плана;

- Контрола књиговодствених докумената као и указивање на одређене

неправилности везане за материјално финансијско пословање у школи;
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- Учешће у изради правилника;

- Регистар запослених-финансијски подаци

- Учешће у планирању, спровођењу и извршењу јавних набавки уз помоћ правне

службе;

- Остали послови за којима се укаже потреба везаних за захтеве менаџмента

Установе;

Све напред речено упућује нас на закључак да служба рачуноводства, по самој

природи посла, не може састављати детаљан план рада за период од годину дана (који би

био пуко набрајање које се активности и када обављају, а то је Законом о буџету  утврђено

као и Првилником о организацији и систематизацији послова ВШССОВ у Кикинди.

За успешно извршавање послова у служби од пресудног значаја је ажурност у раду,

која се може постићи добрим планирањем текућих активности (оперативни планови), а од

огромног значаја је сарадња са осталим службама у Школи и одговорним лицима, битним

за доношење пословних одлука.

17. ИЗВЕШТАЈ РЕДАКЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗБОРНИКА
ВШССОВ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ, ДР ТАМАРА ГРУЈИЋ

У школској 2021/2022. години Уредништво за издавање Зборника ВШССОВ

објавило је Зборник ВШССОВ бр. 1/2019. (година XIV, број 1), Зборник ВШССОВ бр.

2/2019. (година XIV, број 2), Зборник ВШССОВ бр. 1/2020. (година XV, број 1).

18. ИЗВЕШТАЈИ РАДА НАСТАВНИКА

ДР ЗАГОРКА МАРКОВ

1.Ваннаставне активности
Организована Трибина  за студенте поводом  Дана особа са Дауновим синдромом (22.3.).

Гости  трибине су били  мајка младића са Дауновим синдромом  и њен син . С обзиром да

је младић ,њен син, особа са Дауновим синдромом, али је у исто време и успешани

спртиста (фудбал, карате) фокус је био на његовим победама на међународним и
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националним спортским такмичењима. Посебно се издвајају медање освојене на

Олипијади у Абу Дабију.  Мајка је будућим студентима  васпитачима (и  студентима који

раде као васпитачи) пружила корисне савете о организовању васпитно-образовног рада са

децом са овим синромом и препоруке  на који начин васпитачи треба да реагују у

свакодневним ситуацијама  како  би ојачали социо-емоцијалне компетенције ове деце.

Њено дете је похађало редовни вртић и показивао је склоност ка ликовним активностима,

па је био укључене у активности које су организоване у виду радионица ликовног

васпитања.

Такође, и на који начин подстицати децу типичног развоја  да пружају подршку деци са

Дауновим синдромом. Њен има је социјално добро позициониран и пријатеље има међу

особама опште популације и популације особа инвалидитетом.

Мајка и син су одговарали на питања студената/васпитача отворено и учесници Трибине

су могли да уоче да младић поседује добре комуникативне способности, да му прија

разговор са учесницима и др., а да је мајка била задовољна овом активношћу, јер је

очигледно било да су сузбијене неке предрасуде у вези са особама са ДС.

Трибина је одржана  23.марта 2022.г.

2. Промоција Школе
Промоција за упис на прву годину основних и мастер студија у непосредном контакту  је

вршена преко два васпитача из Панчева и једног васпитача из Новог Сада. Такође, и преко

професорке Стедње медицинске школе у Новом Саду која је замољена да учествује у

промоцији.

Сваком студенту који је одбранио рад  на основним и специјалистичким студијама сам

заједно са члановима комисија за одбрану завршног рада су предочавала предности

уписивања мастер студија у контексту напредовања у професији и целожитоног учења.

Студентима на дошколавању је указано на значај даљег усавршавања на мастер

струковним студијама.

ДР МИЛОРАД СТЕПАНОВ

ИЗВЕШТАЈ (шк,. 2021./22.)

Настава:
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На основним студијама (МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ , МЕТОДИЧКЕ АКТИВНОСТИ ИЗ

ЛИКОВНОГ ) настава је одржавана по плану (3+1 и 1+2) са изостанком вежби у вртићима

услед епидемије Цовид 19.

Насатава на мастер студијама (ДЕЧИЈА КРЕАТИВНОСТ У СВЕТУ УМ. И КУЛТУРЕ)

одржавана је радним суботама за запослене уз коришћење Гоогле учионице. Поред

утврђеwних термина суботом, био сам доступан (физички ) на ванр. Консултацијама у

Школи радним данима.

Консултације:

Одржаване су редовно у предвиђеним терминима као и по договору (најави) и потребама

студената

Присуство у Школи мене као предметног наставника било је готово свакодневно што се

може видете у књизи евиденције као и присуствовање редовним седницама НС већа.

Ваннаставни рад

КРЕАТИВНА ЛИКОВНА РАДИОНИЦА одржавана је консултатитивно или онлине

договарањем о пројекту (излагачком) – на почетку шк. године, око новогодишњих и

божићних празника као  и Дана Школе(студената). Реализовано је неколико изложби

студената у просторијама Школе као И у оквиру излагачког зида код амфитетра . У јавном

простору Народног музеја у Кикинди КРЕАТИВНА ЛИКОВНА РАДИОНИЦА имала је

свој “радионички” станд као И излагачки пано где су били заступљени студентски радови

у ликовном подручју ГРАФИКА.

Посета радионици од стране деце и грађанства била је изузетна  а ангажовани студенти су

похваљени.
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Изложба студентских радова у оквиру НОЋИ МУЗЕЈА 2022.
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Др Милорад Степанов: Јавна и излагачка делатност

Колективне изложбе (жириране – избор): 2021.

 XXVIII  изложба цртежа, Галерија културног центра Шабац, 21 – 30.06.2021.
 Поглед у неочекивано, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, 18. 02. – 11.03.2021.

 XXX Изложба малог формата, Галерија културног центра,Шабац, 06.08. – 23.08.

2021.

 Матићу у част, изложба уметничких радова у оквиру 40. Матићевих дана, Галерија

Музеја „Хореум Марги -Равно“, Ћуприја, 10 -24. 09. 2021.

 Међународна изложба „Град музеја железнице“ Лапово (1. награда за сликарство),

Културно туристички центар „Стефан Немања“, септембар , 2021.

 Децембарски салон, Галерија УЛУС-а Београд, децембар – јануар, 2021/22..

 Новогодишња продајна изложба, Београд, Галерија Задужбине Илије М. Коларца,

Београд, децембар, 2о21./ јануар 2022. .

2022. Српска Црња : 61. Липарске вечери , Народна библиотека Српска Црња – ликовна

колонија, 3 – 7 .06. 2022.

2022.

 Пролећна изложба УЛУС-а, Београд, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић,

 Буђење, Београд, Међународни пролећни Салон Див Арт , Галерија Див Арт

Београд, 12.04. – 11.05. 2022.

 61. Липарске вечери, ликовна колонија, спомен кућа Ђуре Јакшића Српска Црња, 3

– 6. 6. 2022.

 Изложба цртежа, Шабац, Галерија културног центра Шбац. (27. 6- 8..7. 2022.)

 Изложба малог формата, Шабац, Галерија културног центра Шабац, 22.8. – 2.9.

2022.

Самосталне изложбе:

2021. – Нови Сад, Мали ликовни салон (Канал  у равници, изложба слика), 29.11. -

10.12.2021.

2022.  – Београд, Галерија 73 (Пулс равнице, изложба слика), 27.01. – 08.02.2022.
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Похвале: Поред награђених фотографија, жири посебно похваљује фотографије следећих

ауторки и аутора: Вање Рајовић из Подгорице, Оливера Недељковић из Чачка, Милирад

Степанов из Кикинде, Бранислава Лукића из Београда, Нине Марковић из Подгорице и

Биљане Тасић из Београда. На конкурс Најлепше фотографије с књигом Архипелага

стигло је преко 670 фотографија аутора из Србије, али и иностранства, највише из Црне

Горе, Хрватске и Босне и Херцеговине. Жири је у ужи избор уврстио 30 фотографије 21

аутора из Србије и региона.

Објављени стручни  инаучни радови

Др Милорад Степанов процеси и проблеми цртања као шкрабања Сагледани из угла

сликара и наставника методике ликовног васпитања и образовања

предшколске деце, зборник вшссов

Милорад Степанов, Јасмина Радосавчев

ФРОТАЖ У ЛИКОВНОМ РАДУ СА СТУДЕНТИМА ВШССОВ,

ВАСПИТАЧИМА И ПРЕДШКОЛСКОМ ДЕЦОМ , ЗБОРНИК ВШССОВ

Милорад Степанов

МОНЕОВ ВРТ КАО ПОВОД ЛИКОВНОГ СТВАРАЊА СТУДЕНАТА – БУДУЋИХ

ВАСПИТАЧА

Научни скуп у Бијљини, објављен у изводу

идејно решење књиге и репродукција слике на насловној страни књиге
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текст Богдана Ибрајтера Танета објављен у Политице где је споменут и мој ликовни рад

Текст мр Сенке Суботић објављен у црногорском листу ДАН
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ТЕКСТ Богдана Ибрајтера Танета објављен у Политици поводом моје самосталне изложбе

у београду (ПУЛС РАВНИЦЕ) у Галерији 73
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ПРОЈЕКТИ:

Заједнички пројекат (развојни) Социјализација деце из осетљивих група ….U TOKU

Међународна манифестација : Ноћ истраживача (Пројејкат и изложба : СЛУЧАЈНА

БАШТА) аутор : др Милорад Степанов, струч. консултант: мр Надежда Мирковић …

РЕАЛИЗОВАН

ДР ТАМАРА ГРУЈИЋ

Грујић, Т. (2022). „Мултимедијалност у стваралаштву Љубивоја Ршумовића“.

Ршумољубље: књижевно дело Љубивоја Ршумовића. Зборник радова са Округлог стола

одржаног на 33. Међународном фестивалу хумора за децу, у Лазаревцу, септембра 2021.

године. Приредила др Зорана Опачић. Лазаревац: Библиотека „Димитрије Туцовић,

Међународни фестивал хумора за децу, стр. 27–40. ISBN 978-86-81335-98-7           М 33 (1)

Излагање рада „Кратка форма Игора Коларова“ на Округлом столу Књижевно дело Игора

Коларова, одржаног на 34. Међународном фестивалу хумора за децу, у Лазаревцу, 14.

септембра 2022. године (текст у штампи).

Рецензент у публикацијама:

Зборник ВШССОВ (1/2019, 2/2018, 1/2020). Главна и одговорна уредница др Тамара

Грујић. Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. (ISSN 2217-

5725).

Маљковић, М., Марковић, М. (2022). Методичке компетенције и вештине васпитача деце

предшколског узраста. Приручник за студенте основних и мастер студија. Кикинда:

Висока школа струковних студија за образовање васпитача. (ISBN 978-86-85625-70-1).

Уредништво у публикацијама:

Зборник ВШССОВ (1/2019, 2/2019, 1/2020). Главна и одговорна уредница др Тамара

Грујић. Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. (ISSN 2217-

5725).

Чланство у Уређивачком одбору часописа Детињство – часопис о књижевности за

децу у издању Међународног центра књижевности за децу – Змајеве дечје игре, Нови Сад

(од децембра 2019. год.).

Учешће у пројекту
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Руководилац пројекта „Социјализација и учење деце из осетљивих група у контексту

пројектног планирања“. Пројекат финансира Покрајински секретаријат за високо

образовање и научноистраживачку делатност. Период реализације пројекта: од мај 2022.

до децембра 2022. године.

ДР ЈАСМИНА АРСЕНИЈЕВИЋ

УЏБЕНИЦИ И ПРИРУЧНИЦИ

Практикум за студенте основних студија за предмет Менаџмент у предшколском

васпитању и образовању, октобар 2022. година.

МЕНТОРСТВА

 Николета Павлов: „Примена вештачке интелигенције у предшколском образовању

и васпитању и социјалној заштити“ – од 10.11.2021. године

 Огњен Лукић: „Маркетинг на друштвеним мрежама у високом образовању“ – од

септембра 2022. године

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ШКОЛЕ

Члан Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма,

наставе и услова рада - од 2014. до 2017. године; од 2017. до 2020. године и од 2021. до

2024. године.

Члан Дисциплинске комисије ВШССОВ у периоду од децембра 2021. до 2024. године.

Члан Комисије за издавачку делатност ВШССОВ од маја 2022. године.

МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Обезбеђивање и организација склапања уговора о сарадњи са Институтом за српску

културу Приштина – Лепосавић – август и септембар 2021. Године

Иницирање склапања уговора о сарадњи са музејом “Terra”, Кикинда - септебмар 2021.

године

АКТИВНОСТИ СА СТУДЕНТИМА

Организација и посета са студентима Музеју „Тера“ – 29. април 2022. (запослени) и 20. мај

2022. године (редовни студенти).
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Организација и посета са студентима Народном музеју Кикинда – 30. април 2022. године

(редовни) и 21. мај 2022. године (запослени студенти).

Организација и модерирање трибине за студенте „Промотивне активности и односи са

јавношћу у социјалном раду – пример центра за пружање услуга социјалне заштите Наша

Кућа“ 01. април 2022. у ВШССОВ у Кикинди (излагала Николета Павлов, струковних

васпитач-специјалиста и радно-окупациони терапеут из Центра Наша Кућа).

МЕДИЈСКА СЕКЦИЈА

Оснивање, вођење и мониторинг медијске секције, од октобра 2021. године до сад.

Иницирање, организација и реализација снимања филма о посети студената  Народном

музеју Кикинда: https://www.youtube.com/watch?v=DheJI6inm14, мај 2021.

Иницирање, организација и реализација конципирања промотивних филмова о ВШССОВ

у Кикинди и о предшколству у оквиру рада студената мастер студија и медијске секције

филм https://youtu.be/gj3WDl5SvwM, децембар 2021. – „Наша педагошка прича“ од 15

минута и 11 краћих прилога од неколико минута.

Сакупљање грађе материјала за изложбе фотографија у оквиру медијске секције – од

октобра 2021. до сада.

Иницирање, организација и реализација конципирања изложбе фотографија уживо у

оквиру Дана Школе, од фебруара до априла 2022.

Иницирање, организација и реализација конципирања промотивног филма о ВШССОВ у

Кикинди објављеним на профилима Школе на друштвеним мрежама, мај 2022.

(промотивни филм базиран на презентацији Школе).

Иницирање, организација и реализација конципирања четири промотивна видео прилога о

стручним и научним пројектима ВШССОВ у Кикинди, који су објављени на профилима

Школе на друштвеним мрежама крајем августа 2022. године – јун 2022. до августа 2022.

Иницирање, организација и реализација конципирања прве виртуелне изложбе

фотографија објављеним на профилима Школе – од новембра 2021. године до фебруара

2022.

Документовање, фотографисање и писање прилога за друштвене мреже, сајт Школе и

https://www.youtube.com/watch?v=DheJI6inm14
https://youtu.be/gj3WDl5SvwM
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студентки часопис о реализованој трибини „Промотивне активности и односи са јавношћу

у социјалном раду – пример центра за пружање услуга социјалне заштите Наша Кућа“ –

април 2022.

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

Промоција ВШССОВ путем писања извештаја и објављивања резултата рада Медијске

секције на друштвеним мрежама – током целе школске године 2021/2022.

Промоција ВШССОВ путем писања извештаја и објављивања резултата

развојноистраживачког пројекта “Истраживање квалитета и ефективности онлине наставе

у време пандемије Covid 19” – током целе школске године 2021/2022.

Промоција ВШССОВ путем продукције промотивног филма о ВШССОВ и 11 кратких

филмова за друштвене мреже – децембар 2021.

Промоција ВШССОВ путем конципирања прве виртуелне изложбе фотографија

објављеним на профилима Школе – од новембра 2021. године до фебруара 2022.

Промоција ВШССОВ путем конципирања промотивног филма о ВШССОВ у Кикинди

објављеним на профилима Школе на друштвеним мрежама, мај 2022. (промотивни филм

базиран на презентацији Школе).

Промоција ВШССОВ путем конципирања четири промотивна видео прилога о стручним и

научним пројектима ВШССОВ у Кикинди, који су објављени на профилима Школе на

друштвеним мрежама крајем августа 2022. године – јун 2022. до августа 2022.

Промоција ВШССОВ у Кикинди на Сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду, 10.

марта 2022.

Промоција ВШССОВ у Кикинди у предшколској установи „Мрвица“ и „Весели вртић“, у

културно уметничком друштву „Соња Маринковић“ и у основној школи „Јован Поповић“

у Новом Саду 16. и 17. марта 2022.

УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА

Вођење пројекта и учешће као истраживач у пројекту „Истраживање квалитета и

ефективности онлајн наставе у високом образовању у време пандемије Цовид 19“, који је

одобрен и финансиран одлуком Покрајинског секретаријата за високо образовање и
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научноистраживачку делатност (решење бр. 142-451-2017/2021-02/2) - од јуна 2021. до маа

2022.

Учешће као истраживач у пројекту “Друштвене и културне детерминанте обликовања

идентитета у предшколском добу: пример Кикинде” - од 01.10.2021. до 01.06.2022. (шеф

пројекта: др Ивана Петковић).

УРЕДНИШТВО У ПУБЛИКАЦИЈАМА

Члан уредништва и рецензент Зборника радова Високе школе стуковних студија за

образовање васпитача у Кикинди (М53) од од 2022. године

РЕЦЕНЗИРАЊЕ НАУЧНИХ РАДОВА

Asian Research Journal of Arts & Social Sciences (M53): “Teaching Efficiency And Classroom

Management Towards Learning Outcomes”, 2021.

Anthropology and Ethnology Open Access Journal (M53): „Rehabilitation and Resettlement

Policy and its Implementation: A Case Study of Indira Sagar Project in Andhra Pradesh, India”,

2021.

Xhesjon Zogu, Social network citizenship (M53). Academia.edu, 2021. (https://www.ac

ademia.edu/letters/submissions/2oe68n)

Зборник радова са националне научне конференције „Студије видео игара“, Академија

уметности у Новом Саду, Нови Сад: (М63): Развој модела пословања у индустрији видео-

игара и њихова прилагођеност генерацијама Y i Z, 2021.

Anthropology and Ethnology Open Access Journal (M53): „The Repatriation: an enigma of

Anthropological Collections in Indian Scenario“, 2021.

Anthropology and Ethnology Open Access Journal (M53): „COVID-19: Evaluation of

Occupational Health Risk and Healthcare Workers“, 2021.

Anthropology and Ethnology Open Access Journal (M53): „Why is Marital Discord Increasing

among Married Women?”, 2021.

Sage open journal (M23 - IF 1.577): „Factors Affecting Nurses’ Attitude and Intention to Use an

SMS-based Vaccination Reminder and Management System: Extending Technology Acceptance

Model“ – улога уредник објављивања рукописа (Article Editor), 2022.

https://www.academia.edu/letters/submissions/2oe68n
https://www.academia.edu/letters/submissions/2oe68n
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International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (М24):

„Encouraging Self-Regulated Learning in Kindergarten“, јун 2022.

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА, ОРГАНИМА И ТЕЛИМА ВАН ВШССОВ У КИКИНДИ

Учешће у обласној Комисији за припрему предлога за одобравање програма сталног

стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017.

годину, 2017/2018. и 2022/2023. годину за област предшколско васпитање и образовање

при Заводу за унапређивање образовања и васпитања: у својству Председника комисије.

Учешће у комисијама (у функцији председника комисије) за одобравање семинара као

програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника за

школску 2014, 2015, 2016, 2018 и 2022. године у оквиру области предшколско васпитање и

образовање при Заводу за унапређивање васпитања и образовања

Учешће у фокус групи Завода за унапређивање васпитања и образовања (Центра за

професионални развој запослених у образовању) 22. и 27. јануара 2021. године на анализи

каталога сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и

процеса акредитације програма, у оквира 3. компоненте пројекта REDIS 2030 - “Јачање

капацитета релевантних институција у оквиру Уговора о реформи сектора образовања у

Србији – Оснаживање везе између запошљавања и социјалне инклузије”, који финансира

Европска Унија.

Учешће у комисији за одобравање скупова „као облика сталног стручног усавршавања на

основу решења Завода за унапређење васпитања и образовања од 2012. до сад.

Председавање Комисије за акредитацију стручног скупа „Рефлескивни практичар у

грађењу заједнице учења у вртићу“ као облика стручног усавршавања при Заводу за

унапређење васпитања и образовања – септембар 2022. године.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Обука за рад на апликацији за администраторе и верификаторе картона научног радника и

рад као администратор и верификатор од априла 2021. године до сад.
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Учешће у писању Извештајa о раду комисије за самовредновање и оцењивање квалитета

студијских програма, наставе и услова рада за 2020/21. школску годину – септембар 2021.

године.

Учешће у писању Стратегије и акционог плана за обезбеђење квалитета високишколске

установе и студијских програма за период  2021/22. - 2030/31. школске године – април

2022. године.

Учешће у писању Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета студијских

програма, наставе и услова рада – јун 2022. године.

Конципирање филма о посети студената 1. године Музеју Кикинда, мај 2021. године (у

сарадњи са студенткињом Душицом Ристић и музејским педагогом Драганом Киурски) :

https://www.youtube.com/watch?v=DheJI6inm14; http://vaspitacka.edu.rs/izvestaj-o-poseti-

narodnom-muzeju-kikinda-studenata-i-godine/

Организација снимања промотивног филма о ВШССОВ у Кикинди од стране студената

мастер и основних студија https://youtu.be/gj3WDl5SvwM, од октобра до децембра 2021.

Писање чланка за студентски часопис „Студенти прве године у посети Народном Музеју

Кикинда”, број 3, стр 27-29 http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Studentska-

bajka-broj-3-2021.pdf, 2021.

Писање чланка за студентски часопис „Медијскa секцијa“, за број 4, јануар 2022.

https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Studentska-bajka-broj-4-2022.-1.pdf

Писање чланка за студентски часопис „Документарни филм студената о ВШССОВ „Наша

педагошка прича“ - продукт рада Медијске секције“, за број 4, јануар 2022.

https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Studentska-bajka-broj-4-2022.-1.pdf

Менторски рад за писање рецензије ТВ серије за студентски часопис број 5, фебруар 2022.

Менторски рад за писање рецензије ТВ серије за студентски часопис број 6, април 2022.

Иницирање, организација и реализација конципирања изложбе фотографија у оквиру Дана

Школе, од фебруара до априла 2022. године (изложбе уживо и виртуелне изложбе).

Писање прилога за студентски часопис о реализованој трибини „Промотивне активности и

односи са јавношћу у социјалном раду – пример центра за пружање услуга социјалне

заштите Наша Кућа“ – број 5, 2022. године.

https://www.youtube.com/watch?v=DheJI6inm14
http://vaspitacka.edu.rs/izvestaj-o-poseti-narodnom-muzeju-kikinda-studenata-i-godine/
http://vaspitacka.edu.rs/izvestaj-o-poseti-narodnom-muzeju-kikinda-studenata-i-godine/
https://youtu.be/gj3WDl5SvwM
http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Studentska-bajka-broj-3-2021.pdf
http://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Studentska-bajka-broj-3-2021.pdf
https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Studentska-bajka-broj-4-2022.-1.pdf
https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/03/Studentska-bajka-broj-4-2022.-1.pdf
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Писање прилога за студентски часопис о реализованим посетама студената Народном

музеју Кикинда – број 5, 2022. године, https://vaspitacka.edu.rs/wp-

content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf

Писање прилога за студентски часопис о реализованим посетама студената Музеју

„Терра“ – број 5, 2022. године, https://vaspitacka.edu.rs/wp-

content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf

Писање прилога за студентски часопис о изложби фотографија са медијске секције,

организованој у Холу Школе – број 5, 2022. године. https://vaspitacka.edu.rs/wp-

content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf

Сачињавање предлога структуре студијског програма за основне струковне студије,

област „Менаџмент и бизнис“ – јул 2022. година

Учешће у сачињавању предлога структуре три студијска програма за основне струковне

студија у оквиру припреме документације за акредитацију студијских програма основних

студија ВШССОВ у Кикинди (васпитач – тренер, социјални радник и васпитач деце

предшколског узраста) – април и мај 2022. године.

УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ СКУПОВИМА
27. округли сто о даровитима, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило

Палов” у Вршцу, Србија 25. јун 2021. године, Вршац (међународни научни скуп).

1. Национална научна конференција Студије видео игара (СВИ), Академија уметности у

Новом Саду, Универзитета у Новом Саду, 10. и 11. децембар 2021. године, Нови Сад.

Мостови медијског образовања, Филозофски факултет Универзита у Новом Саду, 27. и 28.

мај 2022.

Курс „Новинска писменост и критичко мишљење“ 31. маја 2022. у библиотеци Драган

Лукић, адреса Студентски трг 19 у Београду, у организацији Библиотеке града Београда,

Одељења за културне програме.

ДР МИРСАДА ЏАФЕРОВИЋ

Објављени рад:

https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf
https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf
https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf
https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf
https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf
https://vaspitacka.edu.rs/wp-content/uploads/2022/09/Studentska-bajka-broj-5-2022..pdf
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Džaferović,М., Džaferović, J., Stojanović, B. (2022) The Significance and Impact of the Family

Structure on the Proneness to Conflict of Preadolescent Students. Technium Social Sciences

Journal. Vol.27.157-168. January, 2022. ISSN: 2668-7798.

Учешће на пројекту:

Пројекат одобрен од Покрајинског секретаријата за високо образовање и

научноистраживачку делатност: Грујић, T., Џаферовић, M., Степанов, M., Радуловић

Ћубрило, Д. (2022),

„Социјализација и учење деце из осетљивих група у контексту пројектног

планирања.“

Акредитовани семинар:

Џаферовић, М. аутор акредитованог семинара за шк. 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025.

годину у оквиру области П4, чији је каталошки број 1101 „Педагошка комуникологија у

функцији развијања компетенција за квалитетну интерперсоналну комуникацију у

предшколским установама и школама (у образовању)“;  К4, К6, К7, К9, К12, К15, К19

ДР ТАЊА БРКЉАЧ

НАСТАВА:

• Координатор за основне струковне студије;

• На основним струковним студијама реализовала наставу за предмете: Енглески језик

(II семестар, недељни фонд часова 2+2), Стручни енглески језик (изборни предмет,

III семестар, недељни фонд часова 0+2), а на мастер струковним студијама

реализовала наставу за предмет: Академски енглески језик (III семестар, недељни

фонд часова 3+3).

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:

 Члан редакције студентског часописа Високе школе струковних студија за

образовање васпитача „Студентска бајка“ (ISSN: 2738-1323), ангажована на

прикупљању, лектури и припреми материјала за штампу.

 Члан редакције Зборника ВШССОВ, ангажована на лектури и превођењу апстраката

на енглеском језику.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини
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1. Мићевић Карановић Јелена; Маљковић Миланка; Месарош Живков Ангела;

Бркљач Тања (2021). Предрасуде родитеља и васпитача према даровитости деце

предшколског узраста. Скуп – Интегрисани приступ у раду са предшколском

децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне

заштите. ISBN: 978-86-85625-59-6. No. 1, str. 143-154, UDK 371.311.5:371.314.6,

Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.

М51 – рад у водећем часопису националног значаја

1. Павлов Србислава; Бркљач Тања; Месарош Живков Ангела (2021). Ставови

студената високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди о

реализацији наставе на даљину. Васпитање и образовање, часопис за педагошку

теорију и праксу. Vol. 178, No. 4, str. 25-40, UDK 371.3:004]:378, Издавач: Завод за

уџбенике и наставна средства, Подгорица.

ОБЈАВЉЕНИ ПРЕВОДИ:
1. Кристл, Хедер. (2021). Књига плача. Ред бокс, Београд. ISBN: 978-86-86599-46-9.

ДР ИВАНА ПЕТКОВИЋ

1. У оквиру пројекта Школска башта, а из наставе социологије и антропологије

фолклора, су организоване радионице:

а) „Глобално друштво и еколошки покрети“

б) „Сезонски земљораднички обреди у традиционалној култури Србије“

2. У оквиру наставе етнологије су организоване посете музејским збиркама

традиционалног материјалног наслеђа: Сувача, Народни музеј у Кикинди, Котарка у

Новом Милошеву и Главашева кућа у Старом Бечеју.

3. Учешће на међународној Он-лајн конференцији The Balkans - the оther Europe? на

Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, 26.3.2022.

4. Учешће на међународној конференцији Језик књижевност, индустрија на Алфа БК

Универзитету, 22-23.9.2022.

5. Учешће на Међународном фестивалу фолклора Козарско коло у Приједору: рад

округлог стола на ком су представљене активности Школе

6. Објављени текстови:
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а) „Школска башта у школској бајци: Глобално друштво и еколошки покрети“,

Студентска бајка, бр. 4, март 2022, стр: 44-45.

б) „Школска бајка у Школској башти: сезонски земљораднички обреди у

традиционалној култури Србије“, Студентска бајка, бр. 4, март 2022, стр: 41-43.

в) „Метафизика болести у библијском кључу“, Херетикус, бр. 1-2/2022, у штампи

8. Одбране завршних радова:

а) Tradicionalno odevanje Hrvata u Srbiji, sa posebnim osvrtom na nošnju Hrvata Šokaca u

zapadnoj Bačkoj, Milan P. Stepanov, 8.7.2022.

б) Основи православног васпитања у најранијем животном     добу: древни и

савремени поглед, Анђела Мичик, 12.9.2022.

в) Традиционална култура Заграђа, Сара Смрекић, 28.9.2022.

г) Живот као игра, игра као живот: допринос Оливере Васић истраживању српске

традиционалне народне игре, Димитрије Никшић, 28.9.2022.

ДР СРБИСЛАВА ПАВЛОВ

Предмет: МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА – ВЕЖБЕ  – зимски

семестар

Студијски ниво студија: основне струковне студије:

1. Струковни васпитач деце предшколског узраста

2. Струковни васпитач за традиционалне игре

Вежбе из предмета Методика васпитно-образовног рада одвијале су се редовно по

важећем распореду. Све предвиђене активности из Наставног плана су реализоване. У

оквиру вежби израђене су лутке од чарапа као радно-игровно средство и изложене у холу

школе. Студенти су користили и Гугл учионицу на којој је постављан материјал за вежбе.

Редовне консултације са студентима.

Предмет: ОСНОВЕ ИНКЛУЗИВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА – ТЕОРИЈА

– зимски семестар

Студијски ниво студија: основне струковне студије:

1. Струковни васпитач деце предшколског узраста

2. Струковни васпитач за традиционалне игре
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Теоријска настава из предмета Основе инклузивног васпитања и образовања одвијала се

редовно путем Гугл учионице. Све предвиђене активности из Наставног плана су

реализоване. Редовне консултације са студентима како путем мејла, тако и у терминима у

школи у договору са конкретним студентом. Посета студената Центру за пружање услуга

социјалне заштите особама са сметњама у развоју општина Кикинда „Наша кућа“ и израда

ноовгодишњих украса са корисницима. Студенти традиционалног смера приредили су

краћи музички програм корисницима и запосленим.

Предмет: ИСТРАЖИВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

– ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ – летњи семестар

Студијски нивои студија: основне струковне студије:

1. Струковни васпитач деце предшколског узраста

2. Струковни васпитач за традиционалне игре

Теорија и вежбе из предмета Истраживања у предшколском васпитању и образовању

одвијале су се редовно по важећем распореду. Све предвиђене активности из Наставног

плана су реализоване. Студенти су користили и Гугл учионицу на којој су постављане

презентације са предавања као и  материјал за вежбе. Редовне консултације са студентима.

Предмет: СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА – ВЕЖБЕ  – летњи семестар

Студијски ниво студија: основне струковне студије

1. Струковни васпитач деце предшколског узраста

Вежбе из предмета Специјална педагогија одвијале су се редовно по важећем распореду.

Све предвиђене активности из Наставног плана су реализоване. У оквиру вежби израђене

су „тихе књиге“ као радно-игровно средство за рад са децом са сметњама у развоју и

изложене у холу школе. Студенти су користили и Гугл учионицу на којој је постављан

материјал за вежбе. Консултације са студентима. Организовано је дружење студената са

корисницима Центра за пружање услуга социјалне заштите особама са сметњама у развоју

општина Кикинда „Наша кућа“ у амбијенту школске баште приликом којег су, студенти и

корисници, израдили кутију за акцију „Чеп за хендикеп“, садили биљке у школској

Едукативној башти… Редовне консултације са студентима.

Предмет: ХОСПИТОВАЊЕ I, ХОСПИТОВАЊЕ II. МЕТОДИЧКА ПРАКСА I, II, III

и IV    – летњи и зимски семестар

Студијски ниво студија: основне струковне студије
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1. Струковни васпитач деце предшколског узраста

2. Струковни васпитач за традиционалне игре

Као координатор праксе, координирала активностима везаним за реализацију праксе које

су се одвијале према Календару рада и Наставним плановима за наведене предмете.

Предмет: СТРУЧНА ПРАКСА I, II и III   – летњи и зимски семестар

Студијски ниво студија: мастер струковне студије

Као координатор праксе, координирала активностима везаним за реализацију праксе које

су се одвијале према Календару рада и Наставним плановима за наведене предмете.

Предмет: АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ – летњи семестар

Студијски ниво студија: мастер струковне студије

Заједно са колегиницом др Јеленом Мићевић Карановић, реализовала теорију и вежбе из

предмета Академско писање које су се одвијале редовно по важећем распореду. Све

предвиђене активности из Наставног плана су реализоване. Студенти су користили и Гугл

учионицу на којој су постављане презентације са предавања као и  материјал за вежбе.

Редовне консултације са студентима.

Менторство за израду завршних радова на основним студијама.

Чланство у комисијама за одбрану завршних и мастер радова.

ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ

Рад на студентском часопису „Студентска бајка“

Рад на часопису „Студентска бајка“ одвијао се континуирано што је резултирало изласком

два броја током ове школске године (бројеви 4 и 5).

Организација промоције студентског часописа

Како је излазак првог броја часописа био током пандемије Корона вируса, промоција

часописа одржана је у амфитеатру пред студентима прве, друге и треће године основних

студија. У промоцији су учествовали студенти који су били ангажовани у стварању

часописа – уредници, технички сарадник и студенти-песници.

Учешће у пројектима:

Као члан истраживачког тима:

пројекти одобрени од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и

научноистраживачку делатност:
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 Синдром сагоревања на послу код васпитача – студената мастер струковних

студија за образпвање васпитача у Војводини

 Интегрисани приступ у подстицању еколошке свести деце код деце шредшколског

узраста

чији је носилац ВШССОВ:

 Синдром сагоревања на послу васпитача

 Друштвене и културне детерминанте обликовања идентитета у предшколском

добу: пример Кикинде

чији је носилац Фондација Јасен:

 Едукативна башта – на крилима маште до едукативне баште

Учешће на конференцијама:

Међународна конференција Савремено образовање 2022 у организацији Алијансе

просветитеља Србије (са партнерима и сарадницима из земље и региона) одржана 2.

априла 2022. године.

Вукобрат, А., Павлов, С. и Месарош Живков, А. Активности које највише подстичу

учење студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

Писање научних и стручних радова и њихово објављивање:

Павлов, С. и Мрђен, М. (2022). Емпиријски приступ проблемима ромске дјеце у

образовном систему из угла васпитача. Васпитање и образовање 1/2022, 87– 100.

Мићевић Карановић, Ј., Шапић, Р., Месарош Живков, А. Маљковић, М. и Павлов, С.

(2022). Синдром сагоревања на послу васпитача: извештај о пилот-пројекту.

Остало:

Организација радионице за израду новогодишњих украса за украшавање учионица и хола

Школе.

ДР ДАНИЈЕЛА РАДЛОВИЋ ЧУБРИЛО

ПРЕДМЕТ: Извештај о ваннаставним активностима у школској 2021/2022. години

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Радови у часописима националног значаја
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Рад у водећем часопису националног значаја (М51)
1. Радловић Чубрило, Д. и Ћирић Срдановић, Д. (2022). Ефекти примјене пројектног

приступа у васпитно-образовном раду са дјецом предшколског узраста. Васпитање
и образовање, број 2, 83-107.

Зборници међународних научних скупова

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М 34)
1. Радловић Чубрило, Д. и Контић, Ж. (2021). Улога и значај активности  које имају

за циљ упознавање деце предшколског узраста са људима као биолошким бићима.
XI  Научни скуп са међународним учешћем „Наука и настава данас“, 25-26.
новембар, Педагошки факултет, Бијељина, Република Српска, Зборник резимеа,
стр. 40-41.

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М 33)

1. Лукић, А. и Радловић Чубрило, Д.  (2020). Примена интердисциплинарног
приступа у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста. I Научно-
стручна конференција са међународним учешћем „Интегрисани приступ у раду са
предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и
установама социјалне заштите“, Кикинда, 15-16 мај, ВШССОВ у Кикинди,
Тематски зборник, 97-105.

2. Бартоле, Р. и Радловић Чубрило, Д. (2020). Примена пројектног учења у васпитно-
образовном раду са децом старијег јасленог узраста – приказ пројекта „Птице
станарице“. I Научно-стручна конференција са међународним учешћем
„Интегрисани приступ у раду са предшколском децом, ученицима и корисницима у
вртићима, школама и установама социјалне заштите“, Кикинда, 15-16 мај,
ВШССОВ у Кикинди, Тематски зборник, 177-185.

ПРОЈЕКТИ

1. Активности на реализацији пројекта Едукативна башта ВШССОВ у Кикинди
„На крилима маште до едукативне баште“  (01.09.2021-01.09.2022. год.)

Радионице у оквиру пројекта:
 Радионица “Новогодишња јелка” (1. и 2. део) са студентима 3. године смера

Струковни васпитач деце предшколског узраста и васпитном групом деце из
вртића “Мики” ПУ “Драгољуб Удицки” из Кикинде (30.11.2021.);

 Радионица “Метеоролошка станица” са студентима 3. године смера Струковни
васпитач деце предшколског узраста (01.12.2021.);

 Радионица “Правимо расад” са студентима 1. године смера Струковни мастер
васпитач (26.03.2022.);

2. Активности на реализацији пројекта „Социјализација и учење деце из
осетљивих група у контексту пројектног планирања“ (01.05.2022-31.12.2022.
год.)
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Радионице у оквиру пројекта:
 Радионица “Кишо, мати, Благодати! Покваси ми цвеће мило!” са студентима 2.

године смера Струковни васпитач деце предшколског узраста и 3. године смера
Струковни васпитач за традиционалне игре и васпитном групом деце из вртића
„Мики“ ПУ „Драгољуб Удицки“ у Кикинди (09.06.2022).

Истраживања:
 Онлајн анкетно истраживање спроведено на узорку од 212 васпитача запослених у

ПУ на територији Р. Србије (јун-август месец 2022.).

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

 Промоција ВШССОВ у Кикинди на Сајму образовања одржаном у Сенћанској
гимназији  (21.02.2022. год.).

АНА ВУКОБРАТ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
АНА ВУКОБРАТ, МАСТЕР

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

Поред редовног извођења наставе вежби на основним и мастер струковним студијама

(Општа педагогија, Методологија истраживања, Основе инклузивног васпитања и

образовања) и организације и реализације праксе студената на основним и мастер

струковним студијама (контактирање свих Предшколских установа у којима студенти

реализују праксу; писање дописа; обилазак студената у вртићима у Кикинди) у току

школске 2021/2022. године извршена је активна промоција ВШССОВ из Кикинде током

летњег семестра, јунског, септембарског и октобарског уписног рока. Промоција се

односила на:

 Електронско слање мејлова средњим школама, предшколским установама и

културно-уметничким друштвима једном месечно са позивом на упис и

конкурсима или по потреби више пута;

 Индивидуална промоција Школе – обилазак средњих школа и предшколских

установа (Српска Црња);

 Активно вођење профила на друштвеним мрежама (Фацебоок и Инстаграм);
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 Учествовање на Матурантском плесу са студентим; дељење флајера ученицима

средњјих школа;

 Промоција школе током обележавања Ноћи музеја;

 Учествовање у „Данима отворених врата“ у Школи.

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

1. Мићевић Карановић, Ј., Месарош Живков, А., Маљковић, М., Шапић, Р.,

Малешевић, Д., Варађанин, В., Павлов, С., Вукобрат, А. и Бркљач Т. (2020).

Експлорација адаптације студената Високе школе струковних студија за

образовање васпитача у Кикинди на кризну ситуацију изазвану пандемијом вируса

Цовид-19 (монографија). Кикинда: Висока школа струковних студија за

образовање васпитача.

ISBN 978-86-85625-51-0

2. Мићевић Карановић, Ј., Месарош Живков, А., Маљковић, М., Шапић, Р.,

Малешевић, Д., Варађанин, В., Павлов, С., Вукобрат, А. и Бркљач Т. (2020).

Експлорација адаптације студената Високе школе струковних студија за

образовање васпитача у Кикинди на кризну ситуацију изазвану пандемијом вируса

Covid-19: Извештај о реализованом истраживању (монографија). Кикинда: Висока

школа струковних студија за образовање васпитача.

ISBN 978-86-85625-52-7

3. Господиновић, Н. и Вукобрат, А. (2020). Породица као ресурс резилијентности

младих. Васпитање и образовање, часопис за педагошку теорију и праксу, 2, 95 –

108.

УДК 316.614.5

ISSN 0350 – 1094

4. Маљковић, М., Вукобрат, А., Радаковић, Т. и Петровић, Р. (2020). Интегрисани

приступ у раду предшколског васпитача – оптерећење или изазов. Зборник резимеа

са И конференције са међународним учешћем – Интегрисани приступ у раду са

предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и

установама социјалне заштите. Кикинда: Висока школа струковних студија за

образовање васпитача, 9 стр.

ISBN 978-86-85625-58-9
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5. Павлов, С. и Вукобрат, А. (2021). Основе инклузивног васпитања и образовања.

Приручник за студенте основних струковних студија за образовање васпитача.

Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.

ISBN 978-86-85625-57-2

УДК 37.043.2-056.26/.36:371.134(035)

6. Вукобрат, А. и Павлов, С.  (2021). Основе инклузивног васпитања и образовања.

Практикум за студенте основних струковних студија за образовање васпитача.

Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.

7. Павлов, С., Вукобрат, А. и Варађанин, В.  (2021). Дневник стручне праксе за

студенте I и II године мастер струковних студија – Стручна пракса I, Стручна

пракса II и Стручна пракса III. Кикинда: Висока школа струковних студија за

образовање васпитача.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ ШКОЛЕ

 Члан комисије за спровођење поступка уписа у септембарском уписном року у

прегледању и оцењивању тестова опште културе –  информисаности;

 Вођење картона научног радника (верификација продукције);

 Радни састанци са запосленима из Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ из

Кикинде;

 Члан уредништва часописа „Студентска бајка“ (позивање студената да пишу

радове за чаопис, прикупљање радова, учествовање у промоцијама часпоса…);

 Писање научних и стручних радова;

 Учествовање у радионицама које су организују у склопу наставних и ваннаставних

активности;

 Учествовање у акцији са студентским парламентом „Чеп за хендикеп“;

 Онлајн настава – комуникација са студентима путем гугл учионица.

ДР ЉИЉАНА КРНЕТА

1. Рад за Зборник Школе:

 Krneta, Lj., Joksimović, A., Marčić, B. (2022). Digitalni mediji u likovnom vaspitanju –

izvod iz empirijskog dela master rada. Kikinda: Zbornik radova VŠSSOV Kikinda.
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 Krneta, Lj., Budišin, G. (2022). Kompetencije vaspitača za primenu digitalnih

tehnologija – prikaz istraživanja Kikinda: Zbornik radova VŠSSOV Kikinda.

2. Менторски рад  на изради дипломских радова

3. Менторски рад  на изради мастер радова

4. Реализација редовне наставе на основним и мастер студијама, додатне наставе,

консултативне и online.

5. Консултације са студентима: редовне и  online.

6. Уредништво:

 Arsenijević, J.,Mađarev,M.,Markov,Z., Šapič,R., Planjanin Simić, K. (2022). Kvalitet i

efikasnost online nastave u visokom obrazovanju u vreme pandenije Covid-19.

Monografija. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

 Павлов, С., Вукобрат, А. (2022). Osnove inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja

Praktikum za vežbe za studente strukovnih studija Visoke škole strukovnih studija za

obrazovanje vaspitača. Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje

vaspitača.

 Arsenijević, J. (2021) Sistemi upravljanja u obrazovanju. Visoka škola strukovnih studija

za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Kikinda.

7.  Председница Комисије за Самовредновање и оцењивање квалитета студијских

програма, наставе и услова рада (Комисија):

 -евалуација наставе и наставника на основним студијама, обрада, дистрибуција и приказ

података,

- израда online упитника за  евалуацију наставника за основне студије,

- израда Стратегије обезбеђења квалитета и акционог плана до 2030/31. ш.г.,

- ревизија правилника за обезбеђење квалитета,

- ревизија и припрема потребне документације за предстојећу акредитацију,

 - писање извештаја, планова и друго.

9. Писање рецензија (видети месечне извештаје)

10. Реализација наставе на основним студијама (видети месечне и семестралне

извештаје).
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11. Реализација наставе на мастер студијама (видети месечне и семестралне извештаје).

12.Консултације са студентима: редовне, online и додатне према захтевима студената.

13. Промоција Школе: гимназија и ссш у Н.Кнежевцу и Н.Бечеју и промоција у Кикинди у

ссш.“Милош Црњански“ .

14. Остало:

- Sertifikat : „Etika i integritet“  edukacije.acas.rs,

(линк: https://www.acas.rs/lat/pages/etika_i_integritet_1)

(Слађана Петровић,

Сектор за превенцију и јачање интегритета

Одсек за едукације, антикорупцијске планове и Стратегију

Тел. 011 41 49 113)

-Континуирани рад на приручнику о интеграцији тема у вези дигиталних технологија и

интегративном приступу Основа васпитања и образовања тј. Пројектном планирању

васпитно-образовног рада (приручник за вежбе),

-Присуство на догађајима у Школи: промоција часописа „Студентска бајка“,...

- Присуство седницама НС већа,

- Присуство седницама Савета школе.

ДР АНГЕЛА МЕСАРОШ ЖИВКОВ

НАСТАВА:

• На основним струковним студијама реализовала наставу за предмете: Методика

физичког и здравственог васпитања - вежбе (V семестар, недељни фонд часова

0+1), Методичке активности из физичког и здравственог васпитања (VI семестар,

недељни фонд часова 1+2), а на мастер струковним студијама реализовала наставу

за предмет: Холистички приступ у психомоторном развоју деце предшколског

узраста – вежбе  (I семестар, недељни фонд часова 0+3), Кинезитерапија у раду са

децом предшколског узраста – вежбе (II семестар изборни предмет, недељни фонд

часова 0+2)

Учешће у пројектима:

Као члан истраживачког тима:

http://edukacije.acas.rs/
https://www.acas.rs/lat/pages/etika_i_integritet_1


205

пројекти одобрени од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и

научноистраживачку делатност:

 Синдром сагоревања на послу код васпитача – студената мастер струковних

студија за образпвање васпитача у Војводини – члан тима

 Интегрисани приступ у подстицању еколошке свести деце код деце шредшколског

узраста - руководилац

чији је носилац ВШССОВ:

 Синдром сагоревања на послу васпитача

 Друштвене и културне детерминанте обликовања идентитета у предшколском

добу: пример Кикинде

чији је носилац Фондација Јасен:

 Едукативна башта – на крилима маште до едукативне баште

Учешће на конференцијама:

Међународна конференција Савремено образовање 2022 у организацији Алијансе

просветитеља Србије (са партнерима и сарадницима из земље и региона) одржана 2.

априла 2022. године.

Вукобрат, А., Павлов, С. и Месарош Живков, А. Активности које највише подстичу

учење студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

Месарош Живков, А., Велисављев, Ј. (2021). Превенција и корекција равних стопала

деце предшколског узраста кроз метод станица са реквизитима – ставови васпитача. XI

Научни скуп са међународним учешћем „Наука и настава данас“ Педагошки факултет

Бијељина. Бијељина, 25. - 26.  новембар 2021.

Писање научних и стручних радова и њихово објављивање:

Мићевић Карановић, Ј., Шапић, Р., Месарош Живков, А. Маљковић, М. и Павлов, С.

(2022). Синдром сагоревања на послу васпитача: извештај о пилот-пројекту.

Arsenijević, J., Belousova, A., Tushnova, Y.,Grosseck, G., Mesaroš Živkov, A. (2022). The

Quality of Online Higher Education Teaching During the Covid-19 Pandemic. International

Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) ISSN: 2334-

847X, vol. 1, no. 10, str. 47-55, UDK 378.147; 37.018.43, ISBN 2334-8496. The Association for

the Development of Science, Engineering and Education, Serbia.
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Објављивање уџбеника, приручника...

Месарош Живков, А. (2021). Физичко васпитање - Практикум за вежбе за студенте

основних струковних студија. Вол. 68, стр. 1-68, УДК 371.3:796(075.8)(076), ИСБН 978-86-

85625-65-7. Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у

Кикинди.

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини

1. Мићевић Карановић Јелена; Маљковић Миланка; Месарош Живков Ангела;

Бркљач Тања (2021). Предрасуде родитеља и васпитача према даровитости деце

предшколског узраста. Скуп – Интегрисани приступ у раду са предшколском

децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне

заштите. ISBN: 978-86-85625-59-6. No. 1, str. 143-154, UDK 371.311.5:371.314.6,

Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.

М51 – рад у водећем часопису националног значаја

1. Павлов Србислава; Бркљач Тања; Месарош Живков Ангела (2021). Ставови

студената високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди о

реализацији наставе на даљину. Васпитање и образовање, часопис за педагошку

теорију и праксу. Vol. 178, No. 4, str. 25-40, UDK 371.3:004]:378, Издавач: Завод за

уџбенике и наставна средства, Подгорица.

ДР МИЛАН МАЂАРЕВ

                  

РАЗВОЈНО ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

На конкурсу за финансирање развојно истраживачких пројеката високих школа

струковних студија с територије АП Војводине у 2021. одобрено је финаnсирање пројекта

Високе школе струковних студија за образовање васпитача из Кикинде на тему

Истраживање квалитета и ефективности онлајн наставе у високом образовању Војводине

у време пандемије Цовид 19

Изашла је из штампе књига  Kвалитет и ефективност online nastave у високом

образовању у време пандемије COVID 19 Jасмине Арсенијевић, Милана Мађарева, Загорке



207

Марков, Росе Шапић и Кристине Плањанин Симић. У овој књизи је мој текст Настава у

зони сумрака

КРИТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА У СРБИЈИ

Пројекат Критичка рецепција аматерских позоришта у Србији који реализује Удружење

Позоришних критичара и театролога Србије се реализује под покровитељством

Министарства културе и информисања Србије. У оквиру овог пројекта су Дивна Стојанов

и Милан Мађарев били и гледали представе  на 63. Републичком фестивалу аматерских

позоришта у Кули и писали текстове за новосадску ,, Сцену’’. Милан Мађарев је гледао

најболју аматерску представу у региону Српску драму Удруженја грађана трстеничко

позориште и Драмског атељеа ,, Вук Караџић’’ Грабовац на гостовању у Прокупљу,

премијеру представе 2:14 драмског студија Градског позоришта Бечеј и представу

Путујуће позориште Шопаловић 11. октобра.

Субота 25. jun до понеделљка 27. јун

Први Фестивал домова/центара за културу у Пироту

Током 2022. сам имао неколико састанака у вези покретања првог Фестивала

домова/центара за културу у Пироту. Био сам селектор представе која је изведена на

фестивалу и водитељ једне од двее радионице на фестивалу.

KЊИГЕ

Фебруар 2022.

Moја књига Заборављене приче је изашла као аудио и е- књига у издању Дигиталне

досаде. Књига  Заборављене приче је завршни део трокњижја о Ивану Исакову.

ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА

Четвртак 15. јул 2021 у 19 часова

Промоција књиге Нове приче у Библиотеци ,,Милутин Срећковић’’ См. Паланка.

Март 2022

Промоција аутора БКЦ-а на Сајму књига у Новом Саду. Представљена је књига ,,Нове

приче''

Уторак 12 април 2022. у 19 часова

Народна библиотека Смедерево промоција књиге Нове приче



208

15. Април 2022 Промоција књига Приче и Нове приче у ОШ ,,Владислав Петковић

Дис’’

Среда 20. април у 19 часова

НБ Нови Бечеј Промоција књиге Заборављене приче

Уторак 10. мај 2022

Промоција књиге Нове приче у Гимназији Бора Станковић у Нишу.

Четвртак 17. јун у 19 часова

Промоција књиге Нове приче у Дому културе Нови Бечеј

Петак 22. јула 2022

Промоција књиге Нове приче у оквиру Културног лета у Алексинцу

У ПРИПРЕМИ

У току је писање књиге Љубитељ.

САВЕТОВАЊА, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ

3. Октобар 2022 

Округли сто Српске академије наука и умености на тему Српски књижевници и

српско позориште од Првог светског рата до краја 20. века. Излагао сам на тему Ауторско

позориште Душана Ковачевића од 1987-2001.

19-23. септембра 2022

13. Међународни Форум за истраживање позоришне уметности за децу и младе у оквиру 29.

Међународног фестивала за децу у Суботици. Излагао сам на тему Школско позориште на

маргини маргине.

Петак 17. и субота 18. септембар 2021.

Симпозијум поводом 100 година Шентјакобског гледалишча у Љубљани

 (Не)извесна будућност аматерског позоришта у Србији

ЗБОРНИЦИ

Шентјакобско гледалишче Љубљана и ЗРЦ САЗУ Љубљана су објавили у јулу месецу ове године

Зборник расправа са симпозијума који је одржан у новембру прошле године у Знанствено

разисковалном центру Словенске академије знаности у уметности  - ЗРЦ САЗУ Љубљана. У

овом зборнику сам заступљен са текстом (Не)готова приходност љубитељскега гледалишча
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У Зборнику 5 Института ИНАКУ из Скопља који обједињава текстове аутора о кратким

књижевним формама налази се и мој текст Прича о Причи. У Зборнику 5 су заступљени

аутори који су учествовали на Онлине конференцији о кратким књижевним формама која

је одржана 24. новембра 2021.

ЧАСОПИСИ

Јун 2022

Зборник радова бр. 41 Факултета драмских уметности 2021, Београд, 2022

Рецензија књиге Јоца Савић човек коме се клањала Европа Душана Рњака под насловом

Јоца Савић, од славе до (не)заборава

Часопис ,, Сцена'' бр. 1, Нови Сад, 2022, 131-135

Милан Мађарев, Сцена на путу промене (рецензија књиге Мала врата Ирене Ристић

MЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  - RЕCLAIMED AVANT-GARDE

Милан Мађарев је један од учесника међународног истраживачког пројекта Reclaimed

Avant-Garde (2019-2022) који је покренут у Пољској а бави се авангардом у Европи између

два светска рата. У оквиру овог пројекта  истражујемо и пишемо о српској авангарди

између два светска рата.

У току су завршне припреме за објављивање овог Лексикона.

         

                

19. ПРАКСА СТУДЕНАТА, ДР СРБИСЛАВА ПАВЛОВ И МА
АНА ВУКОБРАТ, АСИСТЕНТ

Време одвијања праксе

Пракса, према календару образовно-васпитног рада за ВШСС за образовање

васпитача у Кикинди, за школску 2021/2022. годину, реализована је у планираним

терминима у зимском и  планираним и измењеним терминима у летњем семестру због

погоршања епидемилошке ситуације:
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 Прва година основних струковних студија:  од 13. до 17. децембра 2021. године

(зимски семестар) и 4. до 8. априла 2022. године (летњи семестар);

 Друга година основних струковних студија: од 29. новембар до 3. децембра 2021.

године  (зимски семестар) и  21. марта до 1. априла 2022. године (летњи семестар);

 Трећа година основних струковних студија: од 15. до 26. новембра 2021. године

(зимски семестар) и  4. до 25. маја 2022. године (летњи семестар);

 Прва година мастре струковних студија: од 13. до 17. децембра 2021. године

(зимски семестар) и 4. до 8. априла 2022. године (летњи семестар);

 Друга година мастер струковних студија: од 29. новембар до 3. децембра 2021.

године (зимски семестар). У летњем семестру студенти немају праксу.

За студенте који су запослени на радном месту васпитача или медицинских сестара

васпитача, као и приправника, у Предшколским установама пракса је била организована

на олакшан начин. Они нису реализовали праксу као остали студенти већ су у терминима

консултативне наставе ПРЕЗЕНТОВАЛИ (ПРИКАЗАЛИ) ПРОЈЕКАТ самостално или у

пару или су ПРЕЗЕНТОВАЛИ (ПРИКАЗАЛИ) ПРИМЕРЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ уколико

њихова ПУ није почела реализовати пројектно планирање.

Динамика процеса праксе

Урачунавајући процес планирања, организација и реализација праксе одвијала се у

неколико фаза:

I. Септембар – радни састанак са педагого ПУ „Драгољуб Удицки“ у Кикинди

поводом реализације праксе студената.

II. Октобар и фебруар: састанци са студентима свих година и смерова, обавештење о

пракси, основне информације и дефинисање обавеза; избор студената по годинама,

смеровима и групама који ће каналисати информације и контактирати професоре

задужене за праксу;

III. Октобар, новембар, фебруар, март, април и март:  формирани спискови студената

по местима реализације праксе и њихово слање путем мејла; почетак праксе;

обилажење студната који реализују праксу у Предшколској установи „Драгољуб

Удицки“ у Кикинди као и прегледање дневника хоспитовања и методичке праксе;
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IV. Новембар/децембар и април/мај: реализација праксе, договор о предаји дневника

праксе и оверених потврда о реализацији исте Јун: могуће надокнаде студената из

разлога болести, путовања, незадовољавајућег приступа и слично; јунски испитни

рок.

V. Јануар/фебруар/јун/септембар: Реализовање испита из хоспитовања и методичке

праксе.

Место реализације праксе
Стручна пракса се реализовала у више предшколских установа и градова ( места

становања студената), највише у Предшколској установи "Драгољуб Удицки" у Кикинди а

потом и у следећим местима:

Прва година основних струковних студија – „Плави чуперак“ Тител, Приватна ПУ

„Долина сунцокрета“ Нови Сад, „Десанка Максимовић“ Житиште, „Полетарац“ Сечањ,

„Зрењанин“ Зрењанин, Вртић при Основној школи „Светозар Марковић Тоза“ Елемир,

Вртић при Основној школи „Бранко Радичевић“ Александрово, „Бамби“ Опово, „Дечија

радост“ Свилајнац, „Звездара“ Београд, „Полетарац“ Рума.

Друга година основних струковних студија – Вртић при Основној школи „Ђура

Јакшић“ Српска Црња, „Пава Сударски“ Нови Бечеј, „Зрењанин“ Зрењанин, „Бошко Буха“

Инђија, „Бубамара“ Бело Блато, Вртић при Основној школи „Бранко Радичевић“

Александрово, Вртић при Основној школи „Бранко Ћопић“ Лукићево, Вртић при

Основној школи „Славко Родић“ Лазарево, „Срећно дете“ Нови Кнежевац, „Плави

чуперак“ Тител (вртић у Шајкашу), , Приватна ПУ „Пуж“ Нови Сад, , Приватна ПУ

„Коцкица“ Футог.

Трећа година основних струковних студија – „Плави чуперак“ Тител, – Вртић при

Основној школи „Ђура Јакшић“ Српска Црња, „Пава Сударски“ Нови Бечеј, Приватна ПУ

„Долина сунцокрета“ Нови Сад, „Десанка Максимовић“ Житиште, „Моје детињство“

Чачак, „Младост“ Бачка Паланка, „Лабуд Пејовић“ Бечеј, „Полетарац“ Сечањ, „Зрењанин“

Зрењанин, Вртић при Основној школи „4. октобар“ Војвода Степа, „11 април“ Нови

Београд, Приватна ПУ „Мали таленти“ Суботица, Приватна ПУ „Меда“ Футог, „Срећно

дете“ Нови Кнежевац, Приватна ПУ „Магична бајка“ Београд.

Прва година мастер струковних студија – „Пава Сударски“ Нови Бечеј, „Десанка

Максимовић“ Житиште, „Зрењанин“ Зрењанин, Приватна ПУ „Краљевство Нарнија“
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Београд, Приватна ПУ „Мали таленти“ Суботица, „Срећно дете“ Нови Кнежевац,

Приватна ПУ „Различак“ Бачка Паланка.

Друга година амстер струковних студија – „Пава Сударски“ Нови Бечеј, „Бамби“

Бачка Топола, Вртић при Основној школи „Светозар Марковић Тоза“ Елемир, Вртић при

Основној школи „Славко Родић“ Лазарево, Приватна ПУ „Мадагаскар“ Нови Сад,

Приватна ПУ „Playroom“ Нови Сад.

Студенти смера Струковни васпитач за традиционалну игру (поред реализоване

праксе у предшколским установама)  реализовали су праксу и у културно уметничким

друштвима "Гусле" Кикинда, КУД Мокрин, КУД "Бечарац" Нови Бечеј као и другим

местима у нашој држави али и другим државама (Црна Гора, Република Српска).

Запажања и сугестије
Студенти су имали могућност сталног контакта путем консултација, путем мејла

или путем гугл учионица са професорима који су задужени за организацију и реализацију

хоспитовања, методичке и стручне праксе;

Комуникација са координаторима праксе предшколских установа, васпитачима и

другим стручним службама и установама били су коректни и редовни;

Контактиране су Предшколске установе наведених градова где су студенти

реализовали хоспитовање, методичку и стручну  праксу како би се утврдио начин слања

дописа пре почетка реализовања исте и како би се размениле информације о

епидемиолошким мерама које су на снази у свакој ПУ.

20. ИЗВЕШТАЈ РАДА  УРЕДНИШТВА СТУДЕНТСКОГ
ЧАСОПИСА „СТУДЕНТСКА БАЈКА“ шк. 2021/2022. год.

Током школске 2021/22. године објављена су два броја студентског часописа „Студентска

бајка“ – бројеви 4 и 5.

Број 4 је објављен у марту на 98, а број 5 у септембру 2022. године на 53 странице. Оба

броја, у складу с основном идејом уредништва, представљају приказ активности студената

и наставника ВШССОВ у Кикинди и садрже текстове везане за студентске активности,

поезију, прозу и ликовне радове, те препоруке студената за читање, рецензије серије и

филма и интервјуе.
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На почетку школске 2021/22. године, због смене генерација студената, изабрани су нови

чланови студентске редакције, тако да редакција тренутно ради у саставу: Никола Халаи,

Светлана Крнета, Андреа Ранђеловић, Огњен Лукић, Наташа Барна Зорић, Татијана Барна,

Кристина Божин и Марија Радовановић. Дизајн корица и прелом: Стефан Радин.

Како је први број часописа изашао током пандемије корона вируса, Уредништво је 19.

априла 2022. године организовало промоцију часописа. Представљени су бројеви 1, 2, 3 и

4. Промоција је уприличена у амфитеатру школе пред студентима све три године

основних студија. О томе како је настао часопис говорили су Стефан Радин, Светлана

Крнета и Никола Халаи. Своје стихове су говориле Андреа Ранђеловић, Анђела Мичик и

Катарина Цукић, а своје приче читао је Немања Савић. Гошћа на промоцији била је и

Милана Бајкин, библиотекар Завичајног одељења Народне библиотеке „Јован Поповић“ у

Кикинди.

Часопис и даље излази у електронској форми, а објављује се на сајту ВШССОВ.

др Србислава Павлов

Тања Бркљач, мастер

21. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ АКТИВНОСТИ зимски семестар 2021/22.
године

У оквиру предиспитних поена на предмету Методика васпитно-образовног рада на другој

години основних струковних студија на смеру Струковни васпитач деце предшколског

узраста и Струковни васпитач за традиционалне игре, студенти су, по свом избору,

имали задатак да израде лутку од чарапе као радно-игровно средство за примену у

васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста.

Студенти су показали креативност и велику посвећеност задатку.

Лутке су изложене у холу Школе.
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др Миланка Маљковић и др Србислава Павлов

ИЗВЕШТАЈ
У  четвртак, 19. маја 2022. године, у оквиру вежби из Специјалне педагогије, као и

пројеката „Интегрисани приступ у подстицању еколошке свести код деце предшколског

узраста“ одобреног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и

научноистраживачку делатност и „Школска башта“ реализоване су радионице у амбијенту

школске баште. Радионице су реализовали студенти друге године смера струковни

васпитач деце предшколског узраста са корисницима Центра за пружање услуга социјалне

заштите града Кикинде „Наша кућа“. Израђени су традиционални музички инструменти

рециклажом, предивни цветови од кутија за јаја, као и кутија за акцију „Чеп за хендикеп“

у коју су убачени и први чепови.

У школској башти посађене су зачинске биљке, поклон наших гостију – Центра за
пружање услуга социјалне заштите, а место у жардињерама нашле су винке (catharanthus
roseus).
Дружење са корисницима и активан рад прошао је у лепој атмосфери, уз музику и песму.
И студенти и другари из „Наше куће“ пожелели су још оваквих активности.

Др Србислава Павлов

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ АКТИВНОСТИ
зимски семестар 2021/22. године

У оквиру предиспитних поена на изборном предмету Основе инклузивног

васпитања и образовања на трећој години основних струковних студија на смеру

Струковни васпитач деце предшколског узраста и Струковни васпитач за

традиционалне игре, студенти су имали задатак да израде радно-игровно (дидактичко)

средство које може да се примењује у раду са децом са сметњама у развоју, али и са децом

типичне популације.

Студенти су у оквиру часова вежби и презентовали своја радно-игровна

(дидактичка) средства те су описивали њихов допринос развоју. Показали су изузетну

креативност и велику посвећеност задатку.

Радно-игровна (дидактичка) средстава изложена су у холу Школе.
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др Србислава Павлов и Ана Вукобрат, мастер

КРЕАТИВНA РАДИОНИЦA ЗА ИЗРАДУ НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА

Креативна радионица за израду новогодипњих украса реализована је 21.12.2021.

године, Учесвовали су студенти треће године Милић Андрејевић, Димитрије Никшић,

Славко Берберски, Оливеара Шашић, Александар Анушић, Милорад Михаљев, Марина

Тополски, Марија Небригић, Александра Чудић, Јелена Опачић, Лаура Месарош, Сања

Богосав, Јелена Иличин, Јована Миланков, Дуња Кошут и Анђела Влаовић.

Након израђених украса, студенти су украсили просторије школе.
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ПОСЕТА ЦЕНТРУ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА
КИКИНДЕ

Посета Центру за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде уприличена је

15. децембра 2021. године. Центар су посетили студенти треће године смера струковни

васпитач деце предшколског узраста и струковни васпитач за традиционалну игру у

оквиру изборног предмета Основе инклузивног васпитања и образовања заједно са

диркторицом Школе др Ангелом Месарош Живков и предметним наставником др

Србиславом Павлов.  Студенте Милић Андрејевића, Димитрија Никшића, Славка
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Берберског, Марину Тополски, Марију Небригић, Александру Чудић и Јелену Опачић

примила је правница која их је упознала са радом Центра. Кроз дружење са корисницима

и стручним тимом Центра, студенти су се упознали са активностима и режимом рада.

Заједно са корисницима учествовали су у креативној радионици и израдили новогодишње

украсе. На крају дружења, Милић Андрејевић, Димитрије Никшић и Славко Берберски

извели су мини-концерт традиционалне народне музике. Лепо расположење и осмеси нису

изостали.
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На Међународном фестивалу фолклора "Козарско коло" у организацији Удружења за

очување традиције Приједор од 27.06.- 29.06.2022. представила се и ВШССОВ.

Наставници др Ивана Петковић, др Кристина Плањанин Симић и др Ангела Месарош

Живков учествовали су као модератори Округлог стола на тему "Стручност васпитача и
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васпитно-образовног кадра као предуслов квалитетног рада у удружењима и установама

култура". Представљен је рад Школе са акцентом на смер Струковни васпитач за

традиционалне игре. Студент прве године мастер студија Вања Илијев био је учесник

концерата, као Округлог стола где је представио свој завршни рад на основним студијама

на тему "Војвођанске трогласне гајде у савременој извођачкој пракси". Др Кристина

Плањанин Симић презентовала је пројекат који је одобрен од Покрајинског секретаријата

за високо образовање и научноистраживачку делатност а у сарадњи са Академијом

уметности Нови Сад (представник Академије - студенткиња 4. године Етномузикологије

Ана Парчетић). Учесници фестивала поред домаћина Приједора били су представници

Мексика, Македоније, Црне Горе, Сарајева….
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MЕСЕЦ КЊИГЕ  - ОКТОБАР 2021
Поводом месеца књиге, Висока школа струковних студија за образовање васпитача

у Кикинди расписује ликовни конкурс за студенте, на тему „Књига“, под слоганом: „Што

год више читаш – све си већи, јачи!“. Позивамо васпитаче и децу Предшколске установе

``Драгољуб Удицки`` Кикинда да учествују на конкурсу ликовног стваралаштва без

ограничења када су у питању формат рада као и ликовна техника. Један аутор може да

учествује са једним радом. Конкурс је отворен од 18. до 30. октобра 2021. године, радови

се достављају на адресу школе са подацима студента/детета и васпитача. Након тога, жири

ВШССОВ ће прогласити прва три места. Најуспешнији радови биће награђени и

публиковани  студентском листу „Бајка“.

Сарадња са предшколском установом
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Ваннаставне активности студената_Школска башта
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Медијска секција ВШССОВ

Од почетка 2021/2022. школске године у ВШССОВ у Кикинди отворена је медијска

секција. У секцију се могу уписати сви студенти ВШССОВ у Кикинди, свих нивоа

студија. Секцију води др Јасмина Арсенијевић, доктор науке о менаџменту и доктор

културолошких наука и професор ВШССОВ у Кикинди.

Секција има два задатка: први је да омогући студентима да следе своја интересовања у

вези са медијима, а други је да врши извештавање о дешавањима у ВШССОВ.

У оквиру првог задатка, медијска секција је ту да помогне студентима да, у складу са

својим интересовањима, стекну вештине и знања о медијима која су потребна

васпитачима.

У секцији могу узети учешћа студенти који желе да се баве:

 фотографијом,

 снимањем мини-документараца, 

 монтирањем слике, звука и музике, 
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 рецензирањем филмова и музике, 

 праћењем медијских и технолошких трендова у образовању и

 другим активностима.

- продукт рада Медијске секције     - снимања филма о Високој школи струковних
студија за образовање васпитача у Кикинди.
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Израда новогодишњих украса од рециклираних материјала_сарадња
са предшколском установом
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РАДНО-ИГРОВНА СРЕДСТВА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
(Радно-игровна средства – радови студената треће године на изборном предмету Основе

инклузивног васпитања и образовања)
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Радионицa за упознавање инструмената_сарадња са предшколском
установом
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Новогодишњи концерт студената
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Новогодишња представа студената
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Школска башта_Еко тим ВШССОВ
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Студенстки парламент
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Ваннаставне активности_посете институција

Изложбе радова студената и деце предшколског узраста
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22. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ И УПИС СТУДЕНАТА

ПЛАН ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Наставници и
сарадници Школе

Назив
школе/Предшколске
установе/Културно-
уметничког друштва

Место Термин промоције

Др Јелена Мићевић
Карановић
др Загорка Марков
Др Тамара Грујић Сенћанска гимназија,

Економско-трговинска
школа, Медицинска

Сента 21. 02. 2022.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
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школа, Предшколска
установа „Дуга“

Др Милорад Степанов
Др Миланка Маљковић tokom aprila

promovisati u
Beogradu na
licencama

Др Драгана Малешевић Facebooke
Др Мирсада Џаферовић
Тања Бркљач, мастер
Aна Вукобрат, мастер srednju školu i vrtić u Crnji
Др Кристина Плањанин
Симић
Гордана Рогановић,
мастер
Слободан Балаћ, спец.
Др Данијела Радловић
Чубрило

Сенћанска гимназија;
Економско-трговинска
школа;
Медицинска школа;
ПУ „Дуга“

Сента 21.02.2022.

Др Љиљана Крнета
др Александар
Јоксимовић
др Србислава Павлов
др Ивана Петковић
др Милан Мађарев
др Роса Шапић
др Наташа Адамовић
Милошевић
др Јасмина Арсенијевић 1. Sajam obrazovanja

Putokazi u Novom
Sadu

2. Predškosla ustanova
„Mrvica“

3. Predškolska ustanova
„Veseli vrtić“

4. Kulturno umetničko
društvo „Sonja
Marinković“

Osnovna škola „Jovan
Popović“ (mala škola –
prva 2.razreda)

1. Zgrada sajma u
Novom Sadu

2. Novi Sad
3. Novi Sad
4. Novi Sad
Novi Sad

1. 10.03.2022.
2. 17.03.2022.
3. 17.03.2022.
4. 16.03.2022.
16.03.2022.
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др Николета Кукучка
Стојановић
др Зоран Мијић
др Ангела Месарош
Живков

Sajam obrazovanja
Putokazi u Novom Sadu

Zgrada sajma u
Novom Sadu

09.03.2022.

      Д и р е к т о р

      др Ангела Месарош Живков, проф.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs

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
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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

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

БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ

www.vaspitacka.edu.rs

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

http://www.vaspitacka.edu.rs
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Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs

Школска 2022/2023. година
ДРЖАВНА, АКРЕДИТОВАНА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
СА ТРАДИЦИЈОМ ОД ПРЕКО 60 ГОДИНА

УПИСУЈЕ  14.  ГЕНЕРАЦИЈУ  СТУДЕНАТА НА АКРЕДИТОВАН И
ЈЕДИНСТВЕН У РЕГИОНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Студијски програм Струковни васпитач за традиционалне игре заснован је на
образовном концепту чија структура проистиче из  педагошко-психолошкoг научног
поља. Овај нови концепт придаје значај предметима из области науке о музици,
етномузикологији, етнокореологији, етнологији и антропологији али и педагошко-
психолошким и методичко-дидактичким предметима као и практичном искуству.

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

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Сврха студијског програма  Струковни васпитач за традиционалне игре сагледана је
кроз два аспекта: релевантности за тржиште рада (звање се налази на допуњеној
Листи стручних, академских и научних назива са скраћеницом струк. васп. за трад.
игре) и релевантности за даље школовање (могућност даљег школовања на нашој
школи, на другом нивоу студија: мастер струковне студије).

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: за традиционалне игре.
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КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА

Студијски програм смера Струковни васпитач за традиционалне игре први пут
акредитован школске 2006/2007. Са другом акредитацијом школске 2017/18.године,
осмишљен је и израђен заједничким радом тима састављеног од експерата из
области етнологије, етномузикологије, етнокореологије и области музике и
извођачких уметности. Приликом израде студијског програма, узимани су у обзир
захтеви које студент, будући васпитач за традиционалне игре, мора испунити како
би стекао очекиване квалификације за обављање своје будуће професије. 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

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

БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ
www.vaspitacka.edu.rs

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

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

http://www.vaspitacka.edu.rs
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ДРЖАВНА, АКРЕДИТОВАНА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
СА ТРАДИЦИЈОМ ОД ПРЕКО 60 ГОДИНА

У П И С У Ј Е
4. ГЕНЕРАЦИЈУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ
СТУДИЈЕ

 ДРУГОГ СТЕПЕНА
УСЛОВИ ЗА УПИС

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне
струковне студије за васпитаче (деце јасленог или предшколског узраста и
традиционалне игре), са најмање 180 ЕСПБ бодова.
На мастер струковне студије може се уписати и  лице које је завршило
специјалистичке  струковне студије другог степена, са најмање 240 ЕСПБ бодова.
Кандидатима који су специјалистичке струковне студије завршили у другој
установи, пренос ЕСПБ врши се комисијски.
На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила основне
академске студије за васпитаче и професор разредне наставе, психолози и педагози и
других сродних високих школа и факултета из поља друштвено-хуманистичких
наука, са стечених најмање 180 ЕСПБ, односно лица која су завршила основне
академске студије по старом програму.
Лица из претходног става дужна су да приликом пријаве на Конкурс за мастер
струковне студије приложе и уверење о положеним испитима, како би Наставно
стручно веће утврдило диференцијалне испите које лице треба да полаже .
Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм Струковни
мастер васпитач су просечна оцена на завршеним претходним нивоима студија
(заокружена на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом
уписа имају кандидати са вишом просечном оценом на завршеним претходним
нивоима студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност
има кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.
Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди донело је одлуку о еквиваленцији студијског програма - Специјалистичке
струковне студије и преносу ЕСПБ бодова на студијском програму Мастер струковне
студије за све студенте који су Специјалистичке струковне струковне студије другог
степена (акредитоване 2009. и 2014. године ) завршили у Високој школи струковних
студија за образовање васпитача у Кикинди, а пријављени су за упис на 2. годину
студијског програма - Мастер струковне студије.
СТУДЕНТИ САМИ СНОСЕ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА - ШКОЛАРИНА ИЗНОСИ
70.000,00 динара. Школарина се може плаћати у 12 (дванаест) једнаких месечних
рата
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО СЕМЕСТРИМА:

1. Семестар (студент полаже 3 обавезна, 2 од 3 изборна предмета и реализује стручну
праксу)

 Методологија истраживања (3+3) ОБАВЕЗНИ
 Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета (3+3)

ОБАВЕЗНИ
 Психологија деце са посебним потребама (3+3) ОБАВЕЗНИ
 Дете и медији (2+2) ИЗБОРНИ
 Традиција у пракси предшколског детета (2+2) ИЗБОРНИ
 Савремени методички правци у предшколском васпитању и образовању

(2+2) ИЗБОРНИ
Стручна пракса (45 часова)

2. Семестар (студент полаже 3 обавезна, 2 од 3 изборна предмета и реализује стручну
праксу)

 Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини (2+2)
ОБАВЕЗНИ

 Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу (2+2) ОБАВЕЗНИ
 Академско писање (3+3) ОБАВЕЗНИ
 Праћење развоја и планирање васпитно-образовног рада за децу са

сметњама у развоју (2+2)  ИЗБОРНИ
 Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста (2+2) ИЗБОРНИ
 Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског узраста

(2+2) ИЗБОРНИ
Стручна пракса (45 часова)

3. Семестар (студент полаже 3 обавезна, 2 од 3 изборна предмета и реализује стручну
праксу)

 Дидактичко – методичке перспективе у пракси  рада васпитача (3+3)
ОБАВЕЗНИ

 Дечја креативност у свету  уметности  и културе (2+2) ОБАВЕЗНИ
 Академски енглески језик (3+3) ОБАВЕЗНИ
 Игра као центар предшколског курикулума (2+2) ИЗБОРНИ
 Музичка култура и предшколско дете (2+2) ИЗБОРНИ
 Системи управљања у образовању (2+2) ИЗБОРНИ

Стручна пракса (90 часова)
4. Семестар (студент израђује стручно истраживачки рад)
Стручно истраживачки рад (0+20)
Мастер рад  (20 часова)

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

ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ
www.vaspitacka.edu.rs

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

ИЗВЕШТАЈ
О ПРОМОЦИЈИ УПИСА НА ВШССОВ

Дана 4. марта 2022. године  др Љиљана Крнета и др Србислава Павлов посетиле су Нови
Кнежевац и Чоку у циљу промоције Школе, односно уписа на ВШССОВ у Кикинди у
школску 2022/23. годину.
По претходном договору са секретаром Гимназије са стручном школом у Новом
Кнежевцу, од 12.30 одржана је промоције ВШССОВ  ученицима IV разреда гимназије
(општи смер) и саобраћајног смера, а од 13.15 и са ученицима завршног III разреда смера
кувар и посластичар. Ученици су упознати са условима уписа и студирања. Током
презентације ученицима завршног III разреда, фокус је био на упису на смер струковни
васпитач за традиционалну игру. Подељени су флајери. Након презентације ВШССОВ,
колега Драган Колдан из Дома ученика и студената „Никола Војводић“ упознао је ученике
и са могућностима смештаја у Дому. Школи је дат плакат за упис на ВШССОВ и поклон у
виду зборника и монографија у издању ВШССОВ.
Посећена је ПУ у Новом Кнежевцу при чему су дати флајери, плакати и поклон у виду
зборника и монографија у ВШССОВ у циљу промоције Школе али и као мали знак
захвалности за сарадњу.
Посећена је ПУ и градска библиотека у Чоки где су дати флајери, плакати и поклон у виду
зборника и монографија у издању ВШССОВ, а у циљу промоције Школе.

др Љиљана Крнета
др Србислава Павлов

Кикинда, 4.март 2022. године

Извештај о завршеној промоцији ВШССОВ у Кикинди

Тим за промоцију ВШССОВ у саставу др Љиљана Крнета и МА Тања Бркљач, посетио је
у уторак, 22.03.2022. године средњу стручну школу “Милош Црњански” у Кикинди.
Са директором и педагогом средње стручне школе претходно је договорено да се, због
што мањег ремећења редовне наставе, промоција изврши засебно у три одељења
матураната ове средње школе, и то грађевинског, медицинског и хемијског смера.
Матурантима је том приликом подељен рекламни материјал и пружене су им основне
информације о нашој Школи, смеровима, принципима и организацији наставе, уписним
квотама, полагању класификационог испита, цени школарине, итд.
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Извештај испред тима за промоцију подноси
МА Тања Бркљач

У Кикинди, 25.03.2022.

Др Данијела Радловић Чубрило, проф.
Др Тамара Грујић, проф.

Директору ВШССОВ у Кикинди др Ангели Месарош Живков, проф.
Светосавска 57, Кикинда

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОЦИЈИ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ У СЕНТИ

Дана 21. фебруара 2022. године одржале смо промоцију Високе школе струковних

студија за образовање васпитача у Кикинди на Сајму образовања који је органозовала

Сенћанска гимназија. На Сајму образовања учествовало је 16 високошколских установа из

земље и иностранства. У преподневним сатима Сајму образовања присуствовали су

ученици Сенћанске гимназије, а у поподневним сатима ученици Економско-трговинске и

Медицинске школе. Поред ученика четворогодишњих разреда, Сајму образовања су

присуствовали и ученици трогодишњих разреда.

У паузи између преподневне и поподневне смене, посетили смо Предшколску

установу „Дуга“ у Сенти, где смо обавили разговор са директорком Валеријом Гедошевић

и оставили промотивни материјал Школе који ће бити раздељен васпитачима у вртићима

сенћанске општине.

У Кикинди, 01. 03. 2022.                                                Др Данијела Радловић Чубрило, проф.
др Тамара Грујић, проф.

ИЗВЕШТАЈ О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ

ПРОМОЦИЈА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
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У петак 28.01.2022. извршена је електронска промоција Основних струковних

студија (смерови: Струковни васпитач деце предшколског узраста и Струковни васпитач

за традиционалне игре). У оквиру промоције послати су мејлови следећем средњим

школама на територији АП Војводина:

1. Јужнобачки округ – 30 средњих школа

2. Јужнобанатски округ – 20 средњих школа

3. Севернобачки округ – 12 средњих школа

4. Севернобанатски округ – 9 средњих школа

5. Средњебанатски округ – 11 средњих школа

6. Сремски округ – 20 средњих школа

7. Западнобачки округ – 14 средњих школа

Такође, послати су мејлови и средњим школама на територији града Београда –

Барајево, Чукарица, Гроцка, Лазеревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула,

Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара (79

средњих школа). Ради промоције школе мејлови су послати и средњим школама из

следећих округа: Борски, Мачвански, Подунавски, Шумадијски, Зајечарски и

Златиборски. У наведеним окрузима у Србији послато је 90 мејлова на прикупљене мејл

адресе средњимх школа.

Уз адекватан пропратни текст у прилогу послати су и плакати у електронском

облику уз позиви за упис на ВШССОВ у Кикинди на два наведена смера основних

струковних студија. Укупно је послато 286 мејлова средњим школама на територији АП

Војводине и територији града Београда.

ПРОМОЦИЈА СМЕРА СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ

ИГРЕ

У петак 28.01.2022. извршена је електронска промоција смера Струковни васпитач

за традиционалне игре. Пропратни текст и плакат у електрнском облику за позив на упис

на Смер за традиционалне игре послат је на 45 мејл адреса Културно-уметничких

друштава.

ПРОМОЦИЈА ДОШКОЛОВАЊА И МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
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У петак 28.01.2022. извршена је електронска промоција Дошколовања и Мастер

струковних студија. Позив за упис уз адекватан пропратни текст и плакат у прилогу

послат је на следеће мејл адресе:

1. Предшколске установе на територија АП Војводине: Јужнобачки округ – 12 ПУ,

Јужнобанатски округ – 8 ПУ, Севернобачки округ – 3 ПУ, Средњебанатски округ –

5 ПУ, Севернобанатски округ – 6 ПУ, Сремски округ – 7 ПУ, Западнобачки округ –

4 ПУ);

2. Приватне предшколске установе на територији АП Војводине: Нови Сад, Сремски

Карловци, Петроварадин, Футог, Бачка Паланка, Ветерник, Сремска Каменица,

Сомбор, Суботица, Сремска Митровица – укпуно 42 приватне предшколске

установе;

3. Приватне предшколске установе на територији града Београда: Нови Београд – 13

ПУ, Палилула – 6 ПУ, Раковица – 4 ПУ, Савски Венац – 4 ПУ, Стари град – 4 ПУ,

Земун – 7 ПУ, Звездара – 9 ПУ, Чукарица – 8 ПУ, Чукарица – 8 ПУ, Врачар – 8 ПУ,

Гроцка – 1 ПУ.

Укупно је послато 190 мејлова државним и приватним Предшколским установама у

циљу промоције Дошколовања.

На исте мејл адресе се планира поновити промоција школе једном месечно.

Оријентациони датуми поновног слања мејлова:

1. Око 20.02.2022.

2. Око 20.03.2022.

3. Око 20.04.2022.

4. Око 20.05.2022.

Мејлови су слати са следеће мејл адресе: upisvsssovkikinda@gmail.com Шифра за

мејл адресу је: anavukobrat

Промоција Школе се планира реализовати и на друштвеним мрежама.

Петак, 28.01.2022.

МА Ана Вукобрат

ИЗВЕШТАЈ 2 О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ

mailto:upisvsssovkikinda@gmail.com
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ПРОМОЦИЈА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У понедељак 14.03.2022. извршена је електронска промоција Основних струковних

студија (смерови: Струковни васпитач деце предшколског узраста и Струковни васпитач

за традиционалне игре). У оквиру промоције послати су мејлови следећем средњим

школама на територији АП Војводина:

8. Јужнобачки округ – 30 средњих школа

9. Јужнобанатски округ – 20 средњих школа

10. Севернобачки округ – 12 средњих школа

11. Севернобанатски округ – 9 средњих школа

12. Средњебанатски округ – 11 средњих школа

13. Сремски округ – 20 средњих школа

14. Западнобачки округ – 14 средњих школа

Такође, послати су мејлови и средњим школама на територији града Београда –

Барајево, Чукарица, Гроцка, Лазеревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула,

Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара (79

средњих школа). Ради промоције школе мејлови су послати и средњим школама из

следећих округа: Борски, Мачвански, Подунавски, Шумадијски, Зајечарски и

Златиборски. У наведеним окрузима у Србији послато је 90 мејлова на прикупљене мејл

адресе средњимх школа.

Уз адекватан пропратни текст у прилогу послати су и плакати у електронском

облику уз позиви за упис на ВШССОВ у Кикинди на два наведена смера основних

струковних студија. Укупно је послато 286 мејлова средњим школама на територији АП

Војводине и територији града Београда.

ПРОМОЦИЈА СМЕРА СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ

ИГРЕ

У понедељак 14.03.2022. извршена је електронска промоција смера Струковни

васпитач за традиционалне игре. Пропратни текст и плакат у електрнском облику за позив

на упис на Смер за традиционалне игре послат је на 45 мејл адреса Културно-уметничких

друштава.
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ПРОМОЦИЈА ДОШКОЛОВАЊА И МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У понедељак 14.03.2022. извршена је електронска промоција Дошколовања и

Мастер струковних студија. Позив за упис уз адекватан пропратни текст и плакат у

прилогу послат је на следеће мејл адресе:

4. Предшколске установе на територија АП Војводине: Јужнобачки округ – 12 ПУ,

Јужнобанатски округ – 8 ПУ, Севернобачки округ – 3 ПУ, Средњебанатски округ –

5 ПУ, Севернобанатски округ – 6 ПУ, Сремски округ – 7 ПУ, Западнобачки округ –

4 ПУ);

5. Приватне предшколске установе на територији АП Војводине: Нови Сад, Сремски

Карловци, Петроварадин, Футог, Бачка Паланка, Ветерник, Сремска Каменица,

Сомбор, Суботица, Сремска Митровица – укпуно 42 приватне предшколске

установе;

6. Приватне предшколске установе на територији града Београда: Нови Београд – 13

ПУ, Палилула – 6 ПУ, Раковица – 4 ПУ, Савски Венац – 4 ПУ, Стари град – 4 ПУ,

Земун – 7 ПУ, Звездара – 9 ПУ, Чукарица – 8 ПУ, Чукарица – 8 ПУ, Врачар – 8 ПУ,

Гроцка – 1 ПУ.

Укупно је послато 190 мејлова државним и приватним Предшколским установама у

циљу промоције Дошколовања.

Промоција Школе се планира реализовати и на друштвеним мрежама.

Понедељак 14.03.2022.

МА Ана Вукобрат

ИЗВЕШТАЈ 3 О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ

ПРОМОЦИЈА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У понедељак 09.05.2022. извршена је електронска промоција Мастер струковних

студија. Конкурс за упис на прву годину Мастер струковних студија уз адекватан

пропратни текст послат је на укупно 190 мејлова државним и приватним Предшколским

установама.

ПРОМОЦИЈА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
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У среду 18.05.2022. извршена је електронска промоција Основних струковних

студија (смерови: Струковни васпитач деце предшколског узраста и Струковни васпитач

за традиционалне игре). У оквиру промоције послати су мејлови средњим школама на

територији АП Војводина, као и на територији града Београда, Културно-уметничким

друштвима као и приватним и државним Предшколским установама.

Уз адекватан пропратни текст у прилогу послат је Конкурс за упис на прву годину

основних струковних студија у електронском облику на два наведена смера основних

струковних студија. Укупно је послато 286 мејлова средњим школама на територији АП

Војводине и територији града Београдам, 45 мејл адреса Културно-уметничких друштава

и 190 мејлова државним и приватним Предшколским установама.

Промоција Школе се планира реализовати и на друштвеним мрежама.

Среда, 18.05.2022.

МА Ана Вукобрат

ДР ЈАСМИНА АРСЕНИЈЕВИЋ - ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
Промоција ВШССОВ путем писања извештаја и објављивања резултата рада Медијске

секције на друштвеним мрежама – током целе школске године 2021/2022.

Промоција ВШССОВ путем писања извештаја и објављивања резултата

развојноистраживачког пројекта “Истраживање квалитета и ефективности онлине наставе

у време пандемије Covid 19” – током целе школске године 2021/2022.

Промоција ВШССОВ путем продукције промотивног филма о ВШССОВ и 11 кратких

филмова за друштвене мреже – децембар 2021.

Промоција ВШССОВ путем конципирања прве виртуелне изложбе фотографија

објављеним на профилима Школе – од новембра 2021. године до фебруара 2022.

Промоција ВШССОВ путем конципирања промотивног филма о ВШССОВ у Кикинди

објављеним на профилима Школе на друштвеним мрежама, мај 2022. (промотивни филм

базиран на презентацији Школе).
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Промоција ВШССОВ путем конципирања четири промотивна видео прилога о стручним и

научним пројектима ВШССОВ у Кикинди, који су објављени на профилима Школе на

друштвеним мрежама крајем августа 2022. године – јун 2022. до августа 2022.

Промоција ВШССОВ у Кикинди на Сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду, 10.

марта 2022.

Промоција ВШССОВ у Кикинди у предшколској установи „Мрвица“ и „Весели вртић“, у

културно уметничком друштву „Соња Маринковић“ и у основној школи „Јован Поповић“

у Новом Саду 16. и 17. марта 2022.
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Број :
Датум :

На основу члана 31, став 1 тачка 21. и члана 59 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од
24.09.2020. год.), директор именује

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УПИСА СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ КОНКУРСНОМ РОКУ

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ И УПИС СТУДЕНАТА

1. др Ангела Месарош Живков, проф.
2. др Миланка Маљковић, проф.
3. МА Тања Бркљач

Комисија за пријем докумената
02. и 03. септембар 022. од 08.00-14.00

Комисија за упис студената
09. и 10. септембар 2022. од 09.00 - 14.00

часова

Комисија за проверу склоности и
способности

05.септембар 2022. у 10.00 часова

1. Синиша Одаџин 1. др Загорка Марков, проф.

2. Срђан Карановић 2. др Кристина Плањанин Симић,
проф.

      3. др Владимир Варађанин 3. др Зоран Мијић, проф.

Комисија за састављање и умножавање
тестова

опште културе и информисаности

Комисија за дежурство на пријемном
испиту

05.септембар 2022. у 12.00 часова

1. др Тамара Грујић, проф. 1. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.
2. др Љиљана Крнета, проф.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423;e-mail:vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
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Комисија за преглед и оцењивање тестова
опште културе и информисаности
05.септембар 2022. у 13.00 часова

1. др Тамара Грујић, проф.
 2. др Србислава Павлов, проф.

      3. МА Aна Вукобрат

Д и р е к т о р

др Ангела Месарош Живков

Број: 345
Датум: 13.9. 2022. године

На основу чл. 97. до 100. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 -
др. закон) и чл. 54. до 59. Статута ВШССОВ у Кикинди,

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска бр. 57, РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ТРЕЋЕМ - СЕПТЕМБАРСКОМ II  КОНКУРСНОМ РОКУ

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Висина школарине за школску годину, за студенте који плаћају школарину, износи 48.000 динара.
Школарина се може платити у дванаест једнаких месечних рата.

С  М  Е  Р Финансирање
 из буџета Самофинансирање

Струковни васпитач
деце предшколског узраста 5 49

Струковни васпитач
за традиционалне игре 0 10

У К У П Н О 5+3 афирмативне
мере 56

Покрајинска влада Одлуком 127 број 612-38/2022 од 01.06.2022., одредила је број студената који се могу уписати и
финансирати из буџета и студенте који се уписују на основу афирмативних мера : 1 студент са инвалидитетом; 1 студент
припадник ромске националности и 1 студент држављанин РС који је средњу школу завршио у иностранству. Одлука
Наставно-стручног већа број 227-2 од 06.06.2022.године.

1. ОПШТИ УСЛОВИ
За упис у прву годину студија студијског програма Струковни васпитач деце предшколског узраста могу конкурисати
кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању а за студијски програм Струковни васпитач за
традиционалне игре могу конкурисати и кандидати који имају средње образовање у трогодишњем трајању.

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Сви кандидати пре полагања пријемног испита подлежу провери физичких, говорних и музичких способности. Резултати
постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер. Испуњеност посебних услова у погледу физичких, говорних и
музичких способности утврђује Комисија на основу:

- посебног испита
- лекарског уверења
- уверења од логопеда о говорним способностима кандидата.
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3. ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ
- Кандидати који конкуришу за упис  у прву годину студија полажу пријемни испит, тест из  опште културе-
информисаности.
Кандидати пролазе проверу физичких, говорних и музичких способности те је потребно да понесу и опрему за физичко
васпитање.

4. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
 Утврђивање редоследа кандидата за упис на високу школу врши се на основу:

- општег успеха постигнутог у претходном образовању
- резултата постигнутих на пријемном испиту

Избор кандидата врши се према збиру бодова које остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном
испиту.

   а. Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена сва четири разреда множи са два,
па је најмањи могући број  бодова 16, а највећи 40 бодова. Код трогодишњег средњег образовања успех у трећој години
рачуна се два пута.

   б. Резултати пријемног испита оцењују се од 0 до 60 бодова.

5. НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Избор кандидата обавља се према резултату постигнутом на пријемном  испиту и општег успеха постигнутом у средњем
образовању, а на основу ранг-листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним
мерилима.
Уколико два или више кандидата имају исто место на ранг листи, односно имају исти број бодова, предност  има кандидат
са положеном општом матуром или већим бројем бодова из средње школе.
За упис на студије утврђује се јединствена ранг-листа, а место на ранг-листи одређује да ли се студент финансира из
буџета или сам плаћа школарину.
Кандидат може бити уписан на  терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис
кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом за високу струковну школу и има најмање 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг-листи налази до броја одобреног за упис
кандидата који плаћају школарину, који је одређен конкурсом и има најмање 30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су високој струковној школи поднети у року предвиђеном за
пријављивање на конкурс.
У случају када се кандидати не могу разликовати по овим мерилима одлуку о њиховом избору и упису доноси орган високе
струковне школе надлежан за спровођење конкурса.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, школа ће уписати, уместо њега, другог
кандитата према редоследу на јединственој ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.
Уколико за студијски програм који је утврђен конкурсом буде пријављен број кандидата  који је мањи од 15 кандидата,
Директор може донети одлуку да се за ту школску годину не организује настава на том студијском програму.
Уколико постоји недовољан број пријављених кандидата на одређени студијски програм из претходног става, Школа ће
кандидатима омогућити да конкуришу за упис на студијски програм на којем постоји довољан број заинтересованих
кандидата.

6. ОСТАЛИ УСЛОВИ
Конкурс за упис студената спроводи комисија високе струковне школе. Комисија утврђује редослед кандидата на ранг-листи
и на огласној табли истиче који су кандидати примљени, а који нису. Учесник конкурса који сматра да конкурс није
спроведен на утврђен начин и да су његова права повређена може поднети приговор директору школе у року од 24 часа од
дана објављивања привремене ранг-листе, а директор доноси решење о приговору у року од 24 часа од дана подношења
приговора.

7. ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УПИС
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе фотокопије докумената, али је неопходно поднети на увид
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА.

Документа за пријаву:
1.пријавни лист (добија се у школи)
2.сведочанства свих разреда претходног средњег образовања
3.дипломa о положеном завршном, односно матурском испиту
4.извод из матичне књиге рођених или очитана лична карта
5.изјава кандидата о претходном финансирању студија
6.доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности и за  полагање класификационог испита - 5.500

динара
7.лекарско уверење ( од Медицине рада )
8.уверење од логопеда о говорним способностима кандидата

Кандидати су обавезни да приликом пријаве и полагања испита понесу личну карту или пасош.
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Документа за упис:
1.ОРИГИНАЛНА  ДОКУМЕНТА
2.ЈОБ – јединствени образовни број (уколико га кандидат има)
3.ШВ-20 образац - добија се у школи
4.индекс – добија се у школи
5.две фотографије 3,5 х 4,5 цм
6.фотографија на електронском медију
7.доказ о уплати школарине ( прве рате или у целости )
8.доказ о уплати трошкова уписа (4.000,00 динара)

Кандидати који су стекли услов за упис у категорију студената који сами сносе трошкове студирања уплаћују школарину у
целости, или у дванаест једнаких месечних рата.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Упис студената у I годину студија обавиће се по следећем распореду:

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК
Пријава кандидата:

13. до 23. септембра 2022. год. од 8.00-13.00 и 24.септембра од 8.00-10.00
Провера склоности и способности  (музичких, говорних  и физичких)
              24.септембра 2022. год.  у 10.00
Полагање пријемног испита:

24.септембра 2022. год.  у 11.00
Објављивање привремене ранг-листе:

24. септембра 2022. год.
Објављивање јединствене ранг-листе:

24. септембра 2022.год.
Упис примљених кандидата:

26. септембра 2022. год.   oд 9.00 до 14.00 часова

К о н т а к т :
Тел/факс  0230/422-423

E:mail – vsssovki@vaspitacka.edu.rs
Internet str. - www.vaspitacka.edu.rs

 СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ НА
ВШССОВ У КИКИНДИ, КИКИНДА, Т.Р. 840-657666-13

Д и р е к т о р
др Ангела Месарош Живков,

проф.струк.студ.

Број: 346
Датум : 13.09.2022.

На основу члана 31, став 1 тачка 21. и члана 59 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од
24.09.2020. год.), директор именује

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УПИСА СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423;e-mail:vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs

mailto:vsssovki@vaspitacka.edu.rs%20
http://www.vaspitacka.edu.rs
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ШКОЛСКЕ 2022/2023.ГОДИНЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ II КОНКУРСНОМ РОКУ

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ И УПИС СТУДЕНАТА

1. др Ангела Месарош Живков, проф.
2. др Миланка Маљковић, проф.
3. МА Тања Бркљач

Комисија за пријем докумената
13. и 23. септембар 2022. од 08.00-13.00

24. септембар 2022. од 08.00-10.00
Комисија за упис студената

26. септембар 2022. од 09.00 - 14.00 часова

Комисија за проверу склоности и
способности

24.септембар 2022. у 10.00 часова

1. Синиша Одаџин 1. др Загорка Марков, проф.

2. Срђан Карановић 2. др Кристина Плањанин Симић,
проф.

      3. др Владимир Варађанин 3. др Зоран Мијић, проф.

Комисија за састављање и умножавање
тестова

опште културе и информисаности

Комисија за дежурство на пријемном
испиту

24.септембар 2022. у 11.00 часова

1. др Тамара Грујић, проф. 1. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.
2. др Љиљана Крнета, проф.

Комисија за преглед и оцењивање тестова
опште културе и информисаности
24.септембар 2022. у 12.00 часова

1. др Тамара Грујић, проф.
 2. др Србислава Павлов, проф.

      3. МА Aна Вукобрат

Д и р е к т о р

др Ангела Месарош Живков
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Кикинда, Светосавска 57; тел:0230/439-250; 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs

Број :
Датум : 5.5.2022.год.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА

 НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

НА АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ШКОЛА
УПИСУЈЕ  50 ( ПЕДЕСЕТ ) СТУДЕНАТА

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне
студије за васпитаче (деце јасленог или предшколског узраста и традиционалне игре), са најмање
180 ЕСПБ бодова.

На мастер струковне студије може се уписати и  лице које је завршило специјалистичке
струковне студије другог степена, са најмање 240 ЕСПБ бодова. Кандидатима који су
специјалистичке струковне студије завршили у другој установи, пренос ЕСПБ врши се
комисијски.

На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила основне
академске студије за васпитаче и професор разредне наставе, психолози и педагози и других
сродних високих школа и факултета из поља друштвено-хуманистичких наука, са стечених
најмање 180 ЕСПБ, односно лица која су завршила основне академске студије по старом програму.

Лица из претходног става дужна су да приликом пријаве на Конкурс за мастер струковне
студије приложе и уверење о положеним испитима, како би Наставно стручно веће утврдило
диференцијалне испите које лице треба да полаже .

СТУДЕНТИ САМИ СНОСЕ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА

- ШКОЛАРИНА ИЗНОСИ 70.000,00 динара.

Школарина се може плаћати у 12 (дванаест) месечних рата.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
За упис на прву годину студија од 5. МАЈА до 11. ЈУЛА 2022. године, од 9.00 до

14.00 часова
Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис мастер струковних студија,

поред попуњене пријаве на конкурс, прилажу фотокопије следећих докумената и
оригинале на увид :

Диплому о завршеним основним струковним студијама ( уколико је кандидат завршио
вишу школу и дошколовање – обе дипломе);

Диплому о завршеним специјалистичким струковним студијама другог степена;
Извод из матичне књиге рођених (венчаних);
Уверење о држављанству;

mailto:vsssovki@vaspitacka.edu.rs
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Личну карту или пасош на увид;
Доказ о уплати трошкова пријаве 3.000,00 динара

Кандидати могу пријаву скинути са сајта ВШССОВ у Кикинди  www.vaspitacka.edu.rs
, скенирати ( фотокопирати ) наведена документа и послати их поштом или на е:mail –
vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм
Струковни мастер васпитач су просечна оцена на завршеним претходним нивоима студија
(заокружена на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа
имају кандидати са вишом просечном оценом на завршеним претходним нивоима студија,
а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у
краћем року завршио претходни ниво студија.

Кандидати који нису завршили Високу школу струковних студија за образовање
васпитача, достављају уверење о положеним испитима или додатак дипломи и студијски
програм по којем су завршили студије. Веће мастер студија одлучиће о садржају
евентуалног диференцијалног испита.

Наставно-стручно веће донеће 12.7.2022. године ранг листу за упис прве године.
Учесник конкурса који сматра да конкурс није спроведен на утврђен начин и да су његова
права повређена може поднети приговор директору школе у року од три дана од дана
објављивања ранг-листе, а директор доноси решење о приговору у року од три дана од
дана подношења приговора.

У П И С   К А Н Д И Д А Т А
15. и 16. ЈУЛА 2022.године, од 9.00 до 14.00 часова
Сви кандидати који су испунили услове за упис достављају:

Два пријавна листа ШВ-20 (добија се у школи)
Индекс (добија се у школи)
Две фотографије 3,5 X 4,5 см
Фотографија у bmp.формату на електронском медију
Доказ о уплати прве рате школарине – 6.200,00 динара (осталих 11 по

5.800,00 динара)
Доказ о уплати трошкова уписа – 6.500,00 динара
 
СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА РАЧУН ВШССОВ У КИКИНДИ

840-657666-13

Ближе информације могу се добити:  -  у Школи - на   тел. 0230/422-423
                                                          и е:mail – vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Д и р е к т о р

др Ангела Месарош
Живков,проф.струк.студ.

http://www.vaspitacka.edu.rs
mailto:vsssovki@vaspitacka.edu.rs
mailto:vsssovki@vaspitacka.edu.rs
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Кикинда, Светосавска 57; тел:0230/439-250; 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs

Број : 293
Датум : 16.7.2022.год.

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
 НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У СЕПТЕМБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ
ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ ЗА СЛОБОДНА МЕСТА

НА АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ ШКОЛА
УПИСУЈЕ  21 ( ДВАДЕСЕТЈЕДНОГ)  СТУДЕНТА

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне
струковне студије за васпитаче (деце предшколског, јасленог узраста или  за
традиционалне игре), са најмање 180 ЕСПБ бодова.

Студенти по завршетку двогодишњих студија стичу 120 ЕСПБ и звање Струковни
мастер васпитач.

На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила основне
академске студије за васпитаче и професоре разредне наставе, психолози и педагози и
дипломирани студенти других сродних високих школа и факултета из поља друштвено-
хуманистичких наука, са стечених најмање 180 ЕСПБ, односно лица која су завршила
основне академске студије по старом програму.

Лица из претходног става дужна су да приликом пријаве на Конкурс за мастер
струковне студије приложе и уверење о положеним испитима, како би Наставно-стручно
веће утврдило диференцијалне испите које лице треба да полаже .

СТУДЕНТИ САМИ СНОСЕ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА

- ШКОЛАРИНА ИЗНОСИ 70.000,00 динара.

Школарина се може плаћати у 12 (дванаест) једнаких месечних рата.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

За упис на прву годину студија од 15.АВГУСТА до 30. СЕПТЕМБРА 2022.
године, од 9.00 до 13.00 часова.

Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис мастер струковних студија,
поред попуњене пријаве на конкурс, прилажу фотокопије следећих докумената и
оригинале на увид:

Диплому о завршеним основним струковним студијама ( уколико је кандидат завршио
вишу школу и дошколовање – обе дипломе);

Извод из матичне књиге рођених (венчаних);
Уверење о држављанству;

mailto:vsssovki@vaspitacka.edu.rs
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Личну карту или пасош на увид;
Доказ о уплати трошкова пријаве 3.000,00 динара

Кандидати могу пријаву скинути са сајта ВШССОВ у Кикинди  www.vaspitacka.edu.rs
, скенирати ( фотокопирати ) наведена документа и послати их поштом или на е:mail –
vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм
Струковни мастер васпитач су просечна оцена на завршеним претходним нивоима студија
(заокружена на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа
имају кандидати са вишом просечном оценом на завршеним претходним нивоима студија,
а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у
краћем року завршио претходни ниво студија.

Кандидати који нису завршили Високу школу струковних студија за образовање
васпитача, достављају уверење о положеним испитима или додатак дипломи и студијски
програм по којем су завршили студије. Веће мастер студија одлучиће о садржају
евентуалних диференцијалних испита.

Наставно-стручно веће донеће 4.10.2022. године ранг листу за упис прве године.
Учесник конкурса који сматра да конкурс није спроведен на утврђен начин и да су његова
права повређена може поднети приговор директору школе у року од три дана од дана
објављивања ранг-листе, а директор доноси решење о приговору.

У П И С   К А Н Д И Д А Т А
13. и 14. ОКТОБРА 2022. године, од 9.00 до 14.00 часова
Сви кандидати који су испунили услове за упис достављају:

Два пријавна листа ШВ-20 (добија се у школи)
Индекс (добија се у школи)
Две фотографије 3,5 X 4,5 см
Фотографија у bmp.формату на електронском медију
Доказ о уплати прве рате школарине – 6.200,00 динара (осталих 11 по

5.800,00 динара)
Доказ о уплати трошкова уписа – 6.500,00 динара
 
СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА РАЧУН ВШССОВ У КИКИНДИ

840-657666-13

Ближе информације могу се добити у Школи -  на тел. 0230/422-423
                                                          и е:mail – vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Директор
ВШССОВ у Кикинди

______________________
др Ангела Месарош Живков

http://www.vaspitacka.edu.rs
mailto:vsssovki@vaspitacka.edu.rs
mailto:vsssovki@vaspitacka.edu.rs
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23. ЗАВРШНИ (ДИПЛОМСКИ)  ИСПИТИ  НА ОСНОВНИМ
СТУДИЈАМА

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs

Број: 337-7
Датум: 12.09. 2022. године

На основу члана 149 став 4 тачка 8 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од
24.09.2020.), Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди на седници Наставно-стручног већа одржаној 12.09.2022. године,
донета је следећа:

О Д Л У К А

Наставно- стручно веће доноси измене и допуне  Правилника о завршном
испиту на Основним струковним студијама бр. 284-3 од 19.09.2021. године, чији
пречишћен текст је саставни део ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

На седници Наставно-стручног већа одржаној 12.09.2022. године, под тачком
дневног одлучивало се о доношењу измена и допуна  Правилника о завршном испиту на
Основним струковним студијама бр. 284-3 од 19.09.2021. године, те  је једногласно  донета
одлука као у диспозитиву.

 Пречишћен текст Правилника је саставни део ове Одлуке.

Д и р е к т о р

_____________________
Др Ангела Месарош Живков,

проф.струк.студ.

http://www.vaspitacka.edu.rs
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ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА
На основу  члана 37 став 1 тачка 20) у вези са чланом 149 став 4 тачка 8) Статута

ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 25.9.2020. године ), на седници Наставно-стручног  већа
дана 12.09.2022. године, измењен је правилник од   19.09.2019. године, те сада гласи

П Р А В И Л Н И К
О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ

СТУДИЈАМА
______________________________________________________________________

СТИЦАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА

Члан 4.
Студент стиче право на пријављивање теме завршног испита након уписа шестог

семестра. Студенту се може одобрити тема завршног рада ако је испунио све обавезе из
претходних година студија предвиђене студијским програмом, што Одсек за студентска
питања потврђује овером обрасца за пријаву теме.

III ИЗБОР ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА И ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ

Члан 5.
Студенту се одобрава тема за завршни рад најкасније до завршетка наставе у

последњем семестру студија.

Члан 6.
Тему за одбрану завршног рада студент одабира са списка тема које Наставно-

стручно веће саставља пре почетка VI семестра.
Ако је студент током студија израдио један или више радова који по свом садржају

и опсегу одговарају завршном раду, наставник-ментор може тај рад да предложи Наставно
-стручном већу као тему завршног рада. Наставник-ментор као тему завршног рада може
да предложи и изведбу или уметничку презентацију.

Тема за одбрану завршног рада се може пријавити на смеру који је студент уписао
из свих  наставних предмета који се изучавају на смеру према студијском плану и
програму ВШССОВ у Кикинди.

Наставни предмети за израду завршног рада на смеру Струковни васпитач деце
предшколског узраста- дошколовање (по новом програму):

1. Методика развоја  говора
2. Методика ликовног васпитања
3. Методика музичког васпитања
4. Методика физичког и здравственог васпитања
5. Методика упознавања околине
6. Методика развијања почетних математичких појмова
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Студенти који су школске 2017/18. године на студијским програмима –Струковни
васпитач деце предшколског узраста, Струковни васпитач за традиционалне игре и
Струковни васпитач деце јасленог узраста уписани по новом студијском програму
омогућава се да од школске 2019/20. године изаберу тему за завршни рад из свих
обавезних и изборних предмета у складу са уписаним студијским програмом.

24. ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ  - сагласноти НС већа за
реализацију
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25. ПРОЈЕКТИ ОДОБРЕНИ ОД ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ:
1. Синдром сагоревања на послу васпитача - студената мастер струковних студија за

образовање васпитача у Војводини
2. Интегрисани приступ у подстицању еколошке свести код деце предшколског узраста

кроз игру
3. Социјализација и учење деце из осетљивих група у контексту пројектног планирања

ПРОЈЕКТИ ОДОБРЕНИ ПО КОНКУРСУ ЗА ОПРЕМУ И МАШИНЕ:
1. Куповина лаптопа и фотокопир апарата за скриптарницу

ПРОЈЕКТИ ОДОБРЕНИ ПО КОНКУРСУ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОГРАМЕ:
1. Штампање монографије по пројекту Школе Синдром сагоревања код васпитача
2. Штампање књига : Књиге са којима се расте

ПРОЈЕКТИ ОДОБРЕНИ ПО КОНКУРСУ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ:
1. Промена прозора и кречење у 4 учионице
2. Израда пројектне документације за хидрантску мрежу и противпожарну дојаву
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26. ИЗДАВАШТВО ШКОЛЕ
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МОНОГРАФИЈЕ ИЗ ПРОЈЕКАТА ШКОЛЕ
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27. СУОРГАНИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА
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28. ИЗВЕШТАЈ РАДА НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА

На основу члана 63. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( ''Службени гласник Р Србије''

бр.88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. Закон, 67/2019 и 6/2020 – др.Закони), Савет Високе школе струковних

студија за образовање васпитача  у Кикинди, на предлог Наставно-стручног већа и Стручне службе

Секретаријата ВШССОВ у Кикинди,  на седници одржаној  13.03.2018.  године донео је Статут ВШССОВ у

Кикинди, који је  у члану 59.  измењен на седници Савета ВШССОВ у Кикинди, Одлуком бр. 132-4 од

20.04.2019. године која је ступила на снагу даном доношења, те су на седници Савета ВШССОВ у Кикинди

одржаној дана 24.09.2020.године донете измене Статута, који сада гласи:

С Т А Т У Т
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
_________________________________________________________________

Члан 37.
Наставно-стручно веће Школе:
1)утврђује предлог Статута Школе и његове измене;
2)утврђује предлог за директора Школе;
3)доноси и укида студијске програме свих степена студија ;
4)доноси наставни план и програм других облика стручног образовања и

усавршавања;
5)одлучује о диференцијалним испитима на мастер струковним студијама;
6)доноси програм стручних истраживања Школе;
7)доноси кодекс професионалне етике;
8)доноси критеријуме за избор студента генерације као и одлуку  о избору

студента генерације;
9)именује Комисију за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на

конкурс, са предлогом за избор у звање;
10)доноси одлуку о избору у звања наставника и сарадника;
11)доноси предлог одлуке о расписивању конкурса за упис на прву годину студија

и предлог броја студената који се финансирају из буџета;
12)доноси одлуке о испитним роковима мимо прописаних (ванредни испитни

рокови);
13)одобрава теме завршних радова;
14)бира своје представнике у Савету Школе;
15)образује Комисију за уџбенике;
16)именује своје представнике за издавачку делатност;
17)одлучује о научно- стручним скуповима, конференцијама, семинарима и сл.;
18)доноси одлуку о одобравању уџбеника, скрипти и других материјала који ће се

користити у настави;
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19)разматра приговоре и предлоге студената који се односи на квалитет
образовног процеса и организацију и начин извођења наставе и изјашњава се о
поднетим приговорима и предлозима;

20)доноси Правилнике из своје надлежности
21)одлучује и о другим питањима у складу са општим актима Школе

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 323-1
Дана: 04.10.2021. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 01.10.2021.-
04.10.2021.  године електронским путем. Гласање је вршено до 04.10.2021. године до 10:00
часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др Милорад Степанов, проф.струк.студ.6. др Роса Шапић,
проф.струк.студ 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 8. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 9. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 10. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,11. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  12. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 13. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 14. др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ.15. Др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ 16.  Др Наташа
Милошевић Адамовић, предавач, 17. др Србислава Павлов, предавач, 18. Слободан Балаћ,
спец. предавач, 19. Др Ивана Петковић, предавач, 20. Др Кристина Плањанин Симић
проф.струк.студ, 21. Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика 22. др Александар
Јоксимовић, предавач., 23 Ана Вукобрат, маст. асистент

Нису гласали:, 1. МА Гордана Рогановић, асистент 2. Јелена Даљев, студент, 3.
Жељко Барбат, студент, 4. Вук Косановић, студент, 5. Димитрије Никшић, студент

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД
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1. Доношење одлуке о усвајању ранг листе за упис студената на прву
годину  Мастер струковних студија МСС- струковни мастер васпитач
школске 2021/2022. године;

2. Доношење одлуке да Школа буде издавач практикума „Физичко
васпитање“: практикум за вежбе за студенте основних струковних
студија, ауторке др Ангеле Месарош Живков;

3. Доношење одлуке да Школа буде издавач практикума „Основе
инклузивног васпитања и образовања: Практикум  за студенте Високе
школе струковних студија за образовање васпитача“ ауторки Ане
Вукобрат, мастер и  др Србиславе Павлов

4. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним
струковним студијама;

5. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер
струковним студијама;

1. тачка дневног реда

Доношење одлуке о усвајању ранг листе за упис студената на прву годину
Мастер струковних студија МСС- струковни мастер васпитач школске 2021/2022.
године

На основу члана 80 став 1 и 5 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3  од 24.09.2020.),
члана 16 Правилника о мастер струковним студијама (268-4 од 15.09.2020.), Одлуке о
начину рангирања кандидата за упис на студијски програм -Мастер струковне студије бр.
189-4 од 13.06.2019. године, након спроведеног Конкурса за упис 15 студената на мастер
струковне студије у септембарском уписном року  бр. 243 од 19.07.2021. године, те на
основу датог предлога Комисије за упис, предложена је и са 23 гласа ЗА донета је
следећа:

ОДЛУКА

Усваја се предлог Комисије за упис да се у ПРВУ ГОДИНУ на
студијском програму Мастер струковне студије - Струковни мастер  васпитач
школске 2020/2021. године упише 15 (петнаест) пријављених кандидата и то према
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следећем редоследу:

 Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року
уписа, школа ће уписати, уместо њега, другог кандидата према редоследу из ове листе.

2. тачка Дневног реда

Доношење одлуке да Школа буде издавач практикума  „Физичко
васпитање: практикум за вежбе за студенте основних струковних студија“, ауторке
др Ангеле Месарош Живков

На основу члана 37 став 1 тачка 18) Статута ВШССОВ (287-3 од
24.09.2020.године), а у вези са одредбама Правилника о издавачкој делатности
(22.03.2016.), као и одредбама Правилника о уџбеницима (13.12.2013.), те молбе бр. 307 од
27.09.2021. године, предложена је и са 23 гласа ЗА  донета је следећа:
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ОДЛУКА

Наставно - стручно веће Високе Школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди  одлучује о следећем:

1. да Висока Школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
буде издавач практикума „Физичко васпитање: практикум за вежбе за студенте
основних струковних студија“, ауторке др Ангеле Месарош Живков ;

2. о коришћењу практикума у настави вежби за изборни предмет Физичко
васпитање на основним струковним студијама на студијским програмима
Струковни васпитач деце предшколског узраста и Струковни васпитач за
традиционалне игре.;

3. да се за наведену публикацију именује уредник др Јелена Мићевић
Карановић, проф.струк студ.

3. тачка Дневног реда

Доношење одлуке да Школа буде издавач практикума „Основе инклузивног васпитања
и образовања: Практикум  за студенте Високе школе струковних студија за образовање
васпитача“ ауторки Ане Вукобрат, мастер и  др Србиславе Павлов

На основу члана 37 став 1 тачка 18) Статута ВШССОВ (287-3 од
24.09.2020.године), а у вези са одредбама Правилника о издавачкој делатности
(22.03.2016.), као и одредбама Правилника о уџбеницима (13.12.2013.), те молбе бр. 309 од
27.09.2021. године, предложена је и са 23 гласа ЗА,   донета је  следећа:

ОДЛУКА

Наставно стручно веће Високе Школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди  одлучује о следећем:

1. да  Висока Школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
буде издавач практикума „Основе инклузивног васпитања и образовања:
Практикум  за студенте Високе школе струковних студија за образовање васпитача“
ауторки Ане Вукобрат, мастер и  др Србиславе Павлов  ;

2. о коришћењу практикума у настави вежби за изборни предмет Основе
инклузивног васпитања и образовања ;

3. да се за наведену публикацију именује уредник др Љиљана Крнета,
проф.струк студ.

4. тачка Дневног реда

Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним
струковним студијама

На основу члана 37 став 1 тачка 13 Статута ВШССОВ у Кикинди (бр. 287-3 од
24.09.2020.) са 23 гласа ЗА, донета је следећа:

ОДЛУКА

Усвајају се теме за завршни рад на Основним струковним студијама и то:
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Школска 2021/22.година
1) Предметни наставник: др Наташа Милошевић Адамовић
Предмет: Методика упознавања околине
1. Упознавање деце предшколског узраста са живом природом и телом човека.
2. Упознавање деце предшколског узраста са неживом природом - магнетизмом и
електрицитетом.
3. Упознавање деце предшколског узраста са живом природом и животињама далеких
крајева.
4. Упознавање деце предшколског узраста са друштвеним појавама – законски и
политички односи.
5. Упознавање деце предшколског узраста са културном баштином.

Предмет: Дечја антропологија
1. Ризична понашања у адолесценцији.
2. Антропометријско мерење у практичне сврхе.
3. Моторни развој детета.
4. Злостављање као вид антисоцијалног понашања и његови облици.
5. Антрополошки развој деце кроз раличите видове комуникације.

5. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама

Под овом тачком Дневног рeда разматране су молбе студената за одобравање тема
за завршне радове на Мастер струковним студијама. На основу достављене биографије и
пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора,  предлажена је и са 23 гласа ЗА,
донета је  следећа:

ОДЛУКА

Студенткињи Ромини Карановић (бр.дос.9045) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини;
Тема: Испитивање утицаја истраживачких игара на откривање материјалног света
код деце предшколског узраста;
Ментор: др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ.
Коментор: др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ;
Васпитач ментор: Данијела Тамаши,  ПУ „Драгољуб Удицки“

Прилог записнику: гласови
Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.
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Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 337-1
Датум: 15.10.2021.  године

На основу члана  50 и 51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (70-3 од 13.03.2018.), сачињен је

ЗАПИСНИК
са седнице Наставно-стручног већа, одржане 15.10.2021. године, са почетком у

11:00 часова.
Седница је одржана уз све прописане мере превенције и заштите (прописана

удаљеност, маске, дез.средства и остало).
Седници присуствују: 1.др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.,директор, 2.

др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ., 3. др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ., 4. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 5. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 6. Љиљана Крнета, проф.струк.студ, 7. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,8. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ 09. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 10. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 11. др Кристина Плањанин
Симић проф.струк.студ. 12.  др Милорад Степанов, проф.струк.студ 13.  др Јасмина
Арсенијевић, проф.струк.студ 14. др Александар Јоксимовић, предавач, 15. Гордана
Рогановић, маст., асистент 16. Слободан Балаћ, спец. предавач 17., др Наташа Милошевић
Адамовић,предавач, 18. Др Ивана Петковић, предавач , 19. Тања Бркљач, мастер,
наставник страног језика.

Сви присутни чланови потписали су евиденцију о присутности седници која је
прилог овом записнику.

Седници присуствујe и води записник Јелена Грбић Латиновић, секретар.
Одсутни су: 1. МА Гордана Рогановић. Асистент; 2. др Милан Мађарев,

проф.стру.студ., 3. Жељко Барбат, студент , 4. Димитрије Никшић, студент, 5. Косановић
Вук, студент, 6. Јелена Даљев, студент.

Седницу је отворила  директор Школе др Ангела Месарош Живков. Поздравила је
присутне и констатовала  је постојање кворума,  јер је на  седници  присутно 22  чланова
НС већа, од  24  наставника и сарадника  у Школи. Нико од студената није присуствовао
седници.

Након тога прочитала је предложени дневни ред, на који није било примедби нити
допуна, те  је стављен на гласање. Једногласно је усвојен дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 09.06.2021.
године и електронских седница  од  14.07.2021., 22.09.2021. и 04.10.2021.;

2. Организација наставе ;
3. Доношење одлуке о избору у звање професора струковних студија  за

област Педагошке и андрагошке науке, ужа област Педагогија;



323

4. Давање предлога за чланове Комисије за самовредновање и оцењивање
квалитета студијских програма, наставе и услова рада из реда
наставника и сарадника;

5. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним
струковним студијама;

6. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер
струковним студијама;

7. Разматрање предлога за акредитацију новог студијског програма;
8. Разно

                                      1.тачка дневног реда
Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 09.06.2021. године и

електронских седница  од  14.07.2021., 22.09.2021. и 04.10.2021.

Др Ангела Месарош Живков, питала је да ли има примедби на записнике са горе
поменутих седница. Како примедби није било ни на један од записника,  једногласно је
донета следећа:

ОДЛУКА
Усвајају се записници са седнице одржане дана дана 09.06.2021. године и

електронских седница  од  14.07.2021., 22.09.2021. и 04.10.2021.

2.тачка дневног реда
                                            Организација наставе
Директорка је упознала Наставно стручно веће са бројем уписаних студената по

нивоима и годинама студија у школску 2021/22.годину: у прву годину основних студија
уписано је 56 студената (54  на смер Струковни васпитач деце предшколског узраста и 6
студената на смер Струковни васпитач за традиционалне игре) и буџетска места су
попуњена након добре промоције у току лета после првог рока када је било мало студената и
професори су извршили добру кампању и издвојила је професорицу др Мирсаду Џаферовић
кој аје довела 10-так студената. У другој години је 50 студената, велики број студената је
одустао или није испунио минималан број ЕСПБ бодова за упис на другу годину, што
захтева анализу да ли је у питању несналажење студената у новој средини у комбинованом и
онлајн моделу наставе или су неки други разлози у питању. На трећој години је укупно 60
студената. Мастер студије су попуњене са максималних 50 студената на обе године студија
(било је више пријава за обе године у односу на одобрену квоту) и на дошколовању је 22
студента, што је много боље у односу на неколико претходних година. Активних студената
је укупно 295.

Настава тече по комбинованом моделу, није добијена никакава препорукаод стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја те су високошколске установе
самостално одлучивале о начину реализације наставе. Уколико буде неких промена
Наставно-стручно веће се бити благвремено обавештено. Са променама епидемиолошке
ситуације разматраће се и враћање у редовну наставу.

С обзиром на број редовних студената који похађају наставу током недеље предлог је
да се студенти споје у једну групу за блок наставу вежбу, што ће омогућити квалитетнији
рад и испуњавање предиспитних поена. Наставници су прихватили предлог и координаторка
за наставу ће направити нови распоред који ће важити од 25.10.2021.
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Коодинаторка за наставу за мастер студије је навела да је достављен информатор за зимски
семестар и да настава креће од 30.10.2021. по комбинованом моделу.

Др Милорад Степанов је скренуо пажњу да студенти уз рад имају мање обавеза и
кондензовану наставу суботом и да сви студенти треба да имају исти обим обавеза и број
присуства настави и да је за консултације и часове током недеље у виду додатне и допунске
наставе.

Директорка је рекла да када се нормализује настава студенти уз рад имаће и обавеза
преко недеље, уз две или три суботе, а све у складу са предиспитним обавезама. Наставници
су у обавези да на почетку школске године известе студенте о потребном броју
предиспитних поена, а све у складу са књигом предмета, а да се додатна настав и
консултације реализују по потреби и у договору са студентима

3.тачка дневног реда
Доношење одлуке о избору у звање професора струковних студија  за област

Педагошке и андрагошке науке, ужа област Педагогија
Директорица је упознала чланове Наставно-стручног већа са текстом расписаног

Конкурса и подацима о Комисији за писање извештаја, увидом јавности и нагласила је да је
комплетан извештај достављен наставнцима на увид у складу са Статутом и Правилником о
избору у звање ВШСССОВ у Кикинди. С обзиром да није било примедби у току трајања
увида јавности прочитала је предлог Комисије за писање извештаја. Формирана трочлана
Комисија за спровођење поступка гласања у саставу: др јасмина Арсенијевић, председник,
Слободан Балаћ, спец. и МА Тања Бркљач, наст.страног језика. Комисија је преузела 24
глсачка листића и подељено је 22, након сабирања гласова Комисија је саопштила резултате:
20 гласова ЗА, 1 удржан и 1 неважећи листић.

4.тачка дневног реда
Давање предлога за чланове Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета
студијских програма, наставе и услова рада из реда наставника и сарадника

На основу поднетог захтева члана Комисије др Миланке Маљковић, проф. да се именује
уместо ње нови члан директорица је питала чланове Већа да ли неко жели да буде члан
Комисије за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, наставе и
услова рада. Јавила се др јасмина Арсенијевић, проф. да буде члан. Веће се сложило са
предлогом.
Председница Комсије др Љиљана Крнета је предложила промену представника из редова
студената и уместо Каталин Киш именује студенткиња треће године смера Струковни
васпитач деце предшколског узраста Андреа Фехер.
Предлог је и да се упитник за потребе евалуације пребаце у електронску форму уместо
штампане.

5.тачка дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним струковним

студијама

Усвајају  се теме за завршни рад на Основним струковним студијама и то:

1)  Школска година: 2021/2022.
    Предметни наставник: Др Милорад Степанов
    Предмет: Методика ликовног васпитања
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1.Kомбиновање лиkовних подручја путем игре
2.Слиkање прстима и нестандардним прибором у лиkовним аkтивностима

предшkолсkе деце
3.Лиkовно облиkовање меkим материјалима у вртићу
4.Боје из оставе и фрижидера у лиkовним аkтивностима предшkолсkе деце
5.Теоријсkе основе методиkе лиkовног васпитања предшkолсkе деце

            2)  Школска година: 2021/2022.
    Предметни наставник: Слободан Балаћ, спец.
             Коментор: др Тамара Грујић, проф.
    Предмет: Методика музичког васпитања у корелацији са предметом
Књижевност за децу
1. Разбрајалице у функцији развоја ритмичких и говорних способности деце
предшколског узраста
2. Интермедијалност "Јежеве кућице" Бранка Ћопића у раду са децом предшколског
узраста

6. тачка дневног реда

Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер струковним
студијама

Под овом тачком Дневног рeда разматране су молбе студената за одобравање тема за
завршне радове на Мастер струковним студијама. На основу достављене биографије и
пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора, предлажена је и са 22 гласа ЗА,
донете  су  следеће:
                                                 1)     О Д Л У К А

Студенткињи Јулији Антовић  (бр. дос. 9140) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског
                  узраста;
Тема: Визуелизација загонетке и њена метафоричност у раду са децом
            предшколског узраста;
Ментор: др Тамара Грујић, проф. струк. студ.;
Члан Комисије: др Мирсада Џаферовић, проф. струк. студ.;
Члан Комисије: др Милорад Степанов, проф. струк. студ.;

                                               2)       О Д Л У К А
Студенткињи Лидији Кићовић (бр. дос. 9142) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског
                  узраста;
Тема: Од гласа и слике до слова – улога и значај визуелизације за увођење деце у
            свет писане речи;
Ментор: др Тамара Грујић, проф. струк. студ.;
Члан Комисије: др Мирсада Џаферовић, проф. струк. студ.;
Члан Комисије: др Миланка Маљковић, проф. струк. студ.;
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                                               3)       О Д Л У К А

Студенткињи Велинки Мањул  (бр. дос. 9007) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског
                  узраста;
Тема: Луткарско позориште у функцији развоја говорне културе код деце
           предшколског узраста;
Ментор: др Тамара Грујић, проф. струк. студ.;
Члан Комисије: др Мирсада Џаферовић, проф. струк. студ.;
Члан Комисије: др Миланка Маљковић, проф. струк. студ.;

7. тачка дневног реда
Разматрање предлога за акредитацију новог студијског програма

Наставно-стручном већу су достављени предлози др Иване Петковић и др Ангеле
Месарош Живков. Директроица је изнела чињенице о којима треба водити рачуна при
припреми документације за акредитацију: документација за акредитацију се електроски
припрема у софтверу и сваки податак мора бити тачан, а наведени програм је повезан и са
ЈИСП-ом (Јединставеним информационим системом просвете) који садржи све податке о
школи као инситуцији,; при избору новог студијског програма водити да се стекне назив
који се стиче буде на листи стручних, академских и научних назива; потребно је имати
адекватан наставни кадар, пре свега кадар који је већ у школи, а да се оптерећење смањује
ангажованим наставницима и сарадницима који се примају на краћи изборни период јер се
при предаји документације сваки запослени мора приказати на платном списку. Програм
који је предложен за Струковног социјалног радника је дат са образложењем стручног
назива, предметима и поделом, неки предмети су увезани са предметима са већ
акредитованим програмима јер на тај начин се воде као заједнички и смањује се
појединачно оптерећење и дата су три инострана програма са којима је извршена
усаглашеност.
Након уводних напомене дата је тема на дискусију.
Др Јасмина Арсенијевић је усмено подржала предлог увођења новог програма Социјални
радник. Истакла је да је добро предвиђено да се у оквиру студијског програма изучава
социјална политика (предмет под називом Стратегијско планирање у социјалној политици
– 3. семестар, изборна група предмета), и дала предлог да се овај предмет уведе као
обавезни и у већем фонду, како би студијски програм имао још већу тежину. Наиме,
важно је да социјални радници уче о узроку социјалних проблема у друштву, да разумеју
да се пажљивим планирањем социјалне политике велики део ових проблема може
превенирати, ублажити и једноставније решити, и да је то чак и важније од појединачних
вештина које нуде неки други обавезни предмети. Аргументовала је да студијски програм
на Факултету политичких наука броји чак пет обавезних предмета од по 4 часа недељно
који носе име Социјална политика (међународна, упоредна, социјална политика ЕУ итд.),
а да на Филозофском факултету у Новом Саду има 3 обавезна предмета који се односе на
исту.Као једно могуће решење сугерисала је да се овај предмет стави на место предмета
Породично право у стручно-апликативној групи (други семестар), обзиром да Школа не
располаже професором из ове области.
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Директорка је нагласила да је предложени програм предлог и да ће се уради конкретна
проба и да ће се на следећој седници дати анализа постојећег стања.
Наставно – стручно веће је донело једногласну одлуку да се усвоји предложени програм и
започне са припремом документације за акредитацију.

8. тачка дневног реда
Разно

Пре почетка седнице је пристигао је захтев за давање сагласности за рад наставника на
другој високошколској установи за др Росу Шапић, проф. за извођење теоријске наставе
на студијском програму Струковни физиотерапеут и Струковни радни терапеут из области
Медицине уже области Психијатрија на предмету Здравствена психологија у фонду часова
4 часа теорије у школској 2021/22.години.
Одлука је донета једногласно.
Завршена је реконструкција амфитетар (промена пода, кречење и промена завеса) на
основу одобреног пројекта Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно
истраживачку делатност за суфинасирање текућих поправки. Купљен је колор А3
штампач по одобреном пројекту Покрајинског секретаријата за високо образовање и
научно истраживачку делатност за суфинасирање опреме.
Формиран је Студенстки Еко-тим за потребе учешћа студената у пројекту Студентска
башта и другим ваннаставним активностима.
Замењена је табла на улазу Школе, а очекује се и постављање велике табле изнад улазних
врата са називом и логом школе.
У понедељак 18.10.2021. ће се одржати свечано откривање бисте професору др Мичурину
Берару и позив је упућен свим чалновима колектива.
Педагошки факултет из Бијељине је послао позив за научно-истраживачку конференцију и
уколико буде прихваћен рад чланова Већа котизацију ће сносити Школа, јер са наведеном
установом имамо уговор о пословно-техничкој сарадњи.
Чланови већа који нису доставили Планове рада за школску 2021/22. и Извештаје о раду за
школску 2020/21. годину треба да их доставе у што краћем року.
Др Србислава Павлов је предложила да се поново излије биста Зора Крџалић Заге и
постави испред школе и наведени предлог је једногласно усвојен да би се преложио и
Савету школе, предлог је једногласно усвојен. Др Милорад Степанов је предложио да се и
школи врати име Зора Крџалић Зага. Директорица је констатовала да се та промена може
увести тек у следећој акредитацији Установе.
 

Под тачком разно није било више тема за дискусију.
Пошто је исцрпљен дневни ред, директор je закључила седницу.

           Седница је завршена у 12:20  часова.

                     Записник сачинила     Директор

            _________________________ __________________________

              Јелена Грбић Латиновић, секретар            др Ангела Месарош Живков
      проф.струк студ.
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Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 351-1/1
Дана: 19.10.2021. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 18.10.2021.-
19.10.2021.  године електронским путем. Гласање је вршено до 19.10.2021. године до 13:00
часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др Милорад Степанов, проф.струк.студ.6. др Роса Шапић,
проф.струк.студ 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 8. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 9. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 10. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,11. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  12. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 13. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 14. др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ.15. Др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ 16.  Др Наташа
Милошевић Адамовић, предавач, 17. др Србислава Павлов, предавач, 18. Слободан Балаћ,
спец. предавач, 19. Др Ивана Петковић, предавач, 20. Др Кристина Плањанин Симић
проф.струк.студ, 21. Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика 22. др Александар
Јоксимовић, предавач., 23. МА Гордана Рогановић, асистент 24.Ана Вукобрат, маст.
асистент

Нису гласали:, 1. Јелена Даљев, студент, 2. Жељко Барбат, студент, 3. Вук
Косановић, студент, 4. Димитрије Никшић, студент

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

6. Доношење одлуке о усвајању ранг листе за упис студената на другу
годину  Мастер струковних студија МСС- струковни мастер васпитач
школске 2021/2022. године;

7. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним
струковним студијама;

1. тачка Дневног реда
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Доношење одлуке о усвајању ранг листе за упис студената на другу годину
Мастер струковних студија МСС - струковни мастер васпитач школске 2021/2022.
године.

На основу члана 80 став 1 и 5 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3  од 24.09.2020.),
члана 16 Правилника о мастер струковним студијама (268-4 од 15.09.2020.), Одлуке о
начину рангирања кандидата за упис на студијски програм -Мастер струковне студије бр.
189-4 од 13.06.2019. године, након спроведеног Конкурса за упис 10 (десет) студената на
другу годину мастер струковних студија у октобарском уписном року, бр. 336 од
07.10.2021. године, те на основу датог предлога Комисије за упис  предлаже се следећа:

ОДЛУКА
Усваја се предлог Комисије за упис да се у ДРУГУ ГОДИНУ на студијском

програму Мастер струковне студије - Струковни мастер васпитач школске
2021/2022. године упише 10 (десет) пријављених кандидата и то према следећем
редоследу:

 РАНГ ЛИСТУ ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ДРУГУ ГОДИНУ СТРУКОВНИХ
МАСТЕР СТУДИЈА У ШК.2021/2022. ГОДИНЕ

Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА

ЗАВРШЕНА
ШКОЛА

1. Канзел Велемиров (Михаљ) Марија 9,78 ВШССОВ
Кикинда

2. Попов (Мирко) Магдалена 9,6 ВШССОВ
Кикинда

3. Канцел (Јожеф) Силвија 9,58 ВШССОВ
Кикинда

4. Павлов (Милан) Николета 9,39 ВШССОВ
Кикинда

5. Мајорски (Милан) Сандра 9,21 ВШССОВ
Кикинда

6. Кондић (Радован) Светлана 8,97 ВШССОВ
Кикинда

7. Малбаша (Снежана) Тара 8,90 ВШССОВ
Кикинда

8. Голубски (Живко) Јелена 8,68 ВШССОВ
Кикинда

9. Милановић (Миленко) Мирјана 8,67 ВШССОВ
Кикинда

10. Радновић (Зоран) Тамара 8,56 ВШССОВ
Кикинда

11. Месарош Бабински(Јанош) Ерика 8,51 ВШССОВ
Кикинда

12. Миљковић (Славољуб) Гордана 8,36 ВШССОВ
Кикинда

13. Ајдуковић (Милорад) Љиљана 8,32 ВШССОВ
Кикинда

14.  Веин (Винко) Оља 8,26 ВШССОВ
Кикинда
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15. Вукелић (Предраг) Смиљана 7,8 ВШССОВ
Кикинда

16. Крстић (Саша) Ђорђе 7,51 ВШССОВ
Кикинда

Кандидати са ред.бр. 1 до 10 могу се уписати. Ако се кандидат који је остварио право на
упис не упише у предвиђеном року уписа, школа ће уписати, уместо њега, другог
кандидата према редоследу из ове листе.

2. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама
ОДЛУКА

Усвајају се теме за завршни рад на Основним струковним студијама и то:
Школска 2021/22.година
Предметни наставник: др Тамара Грујић, проф.
Предмет: Српски језик са културом говора

1.Утицај визуелне културе на развој говора деце предшколског узраста

2.Звуковне фигуре у функцији развоја говора деце предшколског узраста

3.Значај добре говорне културе за позив васпитача

Предмет: Књижевност за децу

1.Визуелна поетска форма у књижевности за децу

2.Слика света у народним и ауторским бајкама

3.Поезија оптимизма и животне радости у књижевности за децу

4.Текст и слика у функцији васпитања деце предшколског узраста

5.Медијски израз књижевног стваралаштва за децу

Предмет: Комуникативне способности савременог васпитача

1.Тимски рад у васпитно-образовном раду

2.Подстицајна комуникација васпитача у процесу мотивације деце предшколског
узраста

Прилог записнику: гласови
Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.
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Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 384-1
Дана: 01.11.2021. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 29.10.2021.-
01.11.2021.  године електронским путем. Гласање је вршено до 19.10.2021. године до 10:00
часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др Милорад Степанов, проф.струк.студ.6. др Роса Шапић,
проф.струк.студ 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 8. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 9. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 10. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,11. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  12. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 13. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 14. др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ.15. Др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ 16.  Др Наташа
Милошевић Адамовић, предавач, 17. др Србислава Павлов, предавач, 18. Слободан Балаћ,
спец. предавач, 19. Др Ивана Петковић, предавач, 20. Др Кристина Плањанин Симић
проф.струк.студ, 21. Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика 22. др Александар
Јоксимовић, предавач., 23. МА Гордана Рогановић, асистент 24.Ана Вукобрат, маст.
Асистент, 25.Катарина Михајлов, студент, 26. Данијела Чубриловић, студент.

Нису гласали:, 1. Јелена Даљев, студент, 2. Вук Косановић, студент,
На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног

већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о реализације наставе почев од 01.11.2021. године
2. Верификација чланства студентима у Наставно стручном већу;
3. Доношење одлуке да Школа буде издавач монографије: „Предиктори, аспекти,

последице и превенција гојазности деце предшколског узраста“ и именовање
др Наташе Милошевић Адамовић за уредника публикације;

4. Доношење одлуке да Школа буде издавач дневника праксе: „Дневник праксе
прве и друге године на мастер струковним студијама“, о коришћењу Дневника
за предмете Стручна пракса I, II и III и именовање др Љиљане Крнете, проф.
за уредника публикација;
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5. Усвајање петогодишњег извештаја др Николете Кукучка Стојановић, проф.
6. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним струковним

студијама;
7. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер струковним

студијама;
1. тачка Дневног реда

Доношење одлуке о реализације наставе почев од 01.11.2021. године

Услед и даље неповољне и несигурне епидемиолошке ситуације узроковане Covid -
19,  донета је следећа:

ОДЛУКA

Наставно стручно веће ВШССОВ у Кикинди одлучује да се настава реализује
по комбинованом моделу наставе почев од 01.11.2021. године.

Термини који су предвиђени постојећим распоредом часова за зимски
семестар школске 2021/22. године важе за комбиновани модел наставе, уз напомену
да уколико надлежно Министарство достави Школи налог за спровођење другачијих
мера, одлука ће сходно томе бити ревидирана.

2. тачка Дневног реда
Верификација чланства студентима у Наставно стручном већу

На основу члана 34 став 1 тачка 3) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од
24.09.2020.) и члана 7 став 1 Пословника о раду Наставно-стручног већа (70-3 од
13.03.2018. године)  и Одлуке Студентског парламента бр. 381 од 29.10.2021. године,
једногласно је донета следећа:

ОДЛУКA

               Наставно-стручно веће  Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди констатује да Вуку Косановићу и Жељку Барбату престаје
чланство у Наставно-стручном већу.

Верификује се чланство студентима у Наставно стручном већу ВШССОВ у
Кикинди на основу  Одлуке Студентског парламента бр. 381 од 29.10.2021. године и
то:

1. Катарини Михајлов, студент I године, студијски програм Струковни васпитач
деце предшколског узраста;

2. Данијели Чубриловић, студент I, студијски програм Струковни васпитач за
традиционалне игре.

3. тачка Дневног реда
Доношење одлуке да Школа буде издавач монографије: „Предиктори, аспекти,

последице и превенција гојазности деце предшколског узраста“ и именовање др
Наташе Милошевић Адамовић за уредника публикације;

На основу члана 37 став 1 тачка 18) Статута ВШССОВ (287-3 од
24.09.2020.године), а у вези са одредбама Правилника о издавачкој делатности
(22.03.2016.), као и одредбама Правилника о уџбеницима (13.12.2013.), те молбе бр. 370 од
26.10.2021 године, са 26 гласова ЗА,  донета је следећа:
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ОДЛУКА

Наставно стручно веће Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди  одлучује о следећем:

1. да  Висока Школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
буде издавач монографије: „Предиктори, аспекти, последице и превенција гојазности
деце предшколског узраста“, ауторки др Јелене Мићевић Карановић, др Ангеле
Месарош Живков, др Миланке Маљковић, др Драгане Малешевић, др Росе Шапић и
др Србиславе Павлов;

2. да се за наведену публикацију именује уредник др Наташа Милошевић
Адамовић, предавач

4. тачка Дневног реда
Доношење одлуке да Школа буде издавач дневника праксе: „Дневник праксе

прве и друге године на мастер струковним студијама“, о коришћењу Дневника за
предмете Стручна пракса I, II и III и именовање др Љиљане Крнете, проф. за
уредника публикација;

На основу члана 37 став 1 тачка 18) Статута ВШССОВ (287-3 од
24.09.2020.године), а у вези са одредбама Правилника о издавачкој делатности
(22.03.2016.), као и одредбама Правилника о уџбеницима (13.12.2013.), те молбе бр.372 од
27.10.2021. године, са 26 гласова ЗА,  донета је следећа:

ОДЛУКА
Наставно стручно веће Високе Школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди  одлучује о следећем:
1. да  Висока Школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

буде издавач дневника праксе: „Дневник праксе за студенте прве и друге
године на мастер струковним студијама“ , аутора др Србиславе Павлов,
МА Ане Вукобрат и др Владимира Варађанина;

2. да се Дневници праксе користе на мастер струковним студијама за
предмете Стручна пракса I и II на првој години и Стручна пракса III на
другој години;

3. да се за наведене публикације именује др Љиљана Крнета, проф. за
уредника публикација;

5. тачка Дневног реда

Усвајање петогодишњег извештаја др Николете Кукучка Стојановић, проф.
На основу члана 99 став 2 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.)   и

члана 16 став 1 Правилника о избору у звањa наставника и сарадника у ВШССОВ у
Кикинди (354-6 од 10.07.2017.године) и Извештаја бр. 374 од 27.10.2021. године са 24
гласа ЗА,  донета је следећа,  донета је следећа:

ОДЛУКA
  Усваја се петогодишњи Извештај о раду бр. 374 од 27.10.2021. године, др
Николете Кукучка Стојановић, професора струковних студија, Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.

6. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама
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ОДЛУКА
Усвајају се теме за завршни рад на Основним струковним студијама и то:

Школска 2021/22.година
Предметни наставник: др Тамара Грујић, проф.
Предмет: Српски језик са културом говора

4.НТЦ систем учења-могућности примене у учењу матерњег језика

7. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер струковним

студијама

Под овом тачком Дневног рeда разматра се молба студента за одобравање тема за
завршни рад на Мастер струковним студијама. На основу достављене биографије и
пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора, једногласно је донета следећа :

1)     О Д Л У К А
Студенткињи Драгани Будимир (бр.дос.9037) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског
узраста;
Тема: Утицај вртића као медијског контекста на развој говора деце предшколског
узраста;
Ментор: др Тамара Грујић, проф.струк.студ.
Коментор: др Миланка Маљковић, проф.струк.студ;
Васпитач ментор: др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ;
Прилог записнику: гласови

Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 431-1
Дана: 23.11.2021. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је
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З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 22.11.2021.-
23.11.2021.  године електронским путем. Гласање је вршено до 23.11.2021. године до 10:00
часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5.. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 6. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 7. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 8. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,9. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  10. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 11. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 12. др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ.13. Др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ 14.  Др Наташа
Милошевић Адамовић, предавач, 15. др Србислава Павлов, предавач, 16. Слободан Балаћ,
спец. предавач, 17. Др Ивана Петковић, предавач, 18. Др Кристина Плањанин Симић
проф.струк.студ, 19. Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика 20. др Александар
Јоксимовић, предавач., 21. МА Гордана Рогановић, асистент 22.Ана Вукобрат, маст.
асистент 23. Катарина Михајлов, студент.

Нису гласали:, 1. др Роса Шапић, проф.струк.студ 2. др Милорад Степанов,
проф.струк.студ 3. Димитрије Никшић., студент, 4.Данијела Чубриловић, студент, 5.
Јелена Даљев, студент,

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке да Школа буде издавач монографије: „Kвалитет и
ефективност онлине наставе у високом образовању у време пандемије Covid-
19”, аутора др Јасмине Арсенијевић, др Милана Мађарева, др Загорке
Марков, др Росе Шапић и др Kристине Плањанин Симић;

2. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер струковним
студијама;

1. тачка Дневног реда

Доношење одлуке да Школа буде издавач монографије: „Kвалитет и
ефективност онлине наставе у високом образовању у време пандемије Covid-19”,
аутора др Јасмине Арсенијевић, др Милана Мађарева, др Загорке Марков, др Росе
Шапић и др Kристине Плањанин Симић;

На основу члана 37 став 1 тачка 18) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од
24.09.2020.)  и молбе бр. 421 од 15.11.2021. године, која је достављена  у прилогу , са 23
гласа ЗА, донета је следећа:

ОДЛУКА
Наставно стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди  одлучује о следећем:
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1. да  Висока Школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
буде издавач монографије: „Kвалитет и ефективност онлине наставе у високом
образовању у време пандемије Covid-19”, аутора др Јасмине Арсенијевић, др Милана
Мађарева, др Загорке Марков, др Росе Шапић и др Kристине Плањанин Симић;

2. да се за уредника наведене публикације именују др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ. и Љиљана Крнета, проф.струк студ.

2. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама
Под овом тачком Дневног рeда разматра се молба студента за одобравање тема за

завршни рад на Мастер струковним студијама. На основу достављене биографије и
пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора, са  23 гласа ЗА донета је  следећа:
                                                 1)     О Д Л У К А

Студенткињи Даници Ђенић (бр.дос.9084) одобрава се тема за израду завршног
рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Дете и медији;
Тема: Примена информационих технологија у раду са децом са посебним потребама
Ментор: др Љиљана Крнета, проф.струк.студ.
Коментор: др Србислава Павлов, проф.струк.студ;
Члан Комисије : др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ;
Прилог записнику: гласови

Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.

Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 448-1
Датум: 08.12. 2021.  године

На основу члана  50 и 51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (70-3 од 13.03.2018.), сачињен је

ЗАПИСНИК
са седнице Наставно-стручног већа, одржане 08.12.2021. године, са почетком у

11:00 часова.
Седница је одржана уз све прописане мере превенције и заштите (прописана

удаљеност, маске, дез.средства и остало).
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Седници присуствују: 1.др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.,директор, 2.
др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ., 3. др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ., 4. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 5. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 6. Љиљана Крнета, проф.струк.студ, 7. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,8. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ 09. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 10. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 11. др Кристина Плањанин
Симић проф.струк.студ. 12.  др Милорад Степанов, проф.струк.студ 13.  др Јасмина
Арсенијевић, проф.струк.студ., 14., др Наташа Милошевић Адамовић,предавач, 15. Др
Ивана Петковић, предавач , 16. Ана Вукобрат, мастер, асистент, 17. Др Србислава Павлов,
проф.струк.студ.18. др Роса Шапић, проф.струк.студ., 19. др Николета Кукучка
Стојановић, проф.струк.студ., 20. Данијела Чубриловић, студент, 21. Катарина Михајлов,
студент.

Сви присутни чланови потписали су евиденцију о присутности седници која је
прилог овом записнику.

Одсутни су: 1. Слободан Балаћ, спец. предавач 2. МА Гордана Рогановић.
Асистент; 3. Др Зоран Мијић, проф.струк студ. 4. др Александар Јоксимовић, предавач, 5.
Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика. 6. Димитрије Никшић, студент,  7. Јелена
Даљев, студент.

Седницу је отворила  директор Школе др Ангела Месарош Живков. Поздравила је
присутне и констатовала  је постојање кворума,  јер је на  седници  присутно 22  чланова
НС већа, од  24  наставника и сарадника  у Школи, ко и две студенткиње.

Након тога прочитала је предложени дневни ред, на који није било примедби нити
допуна, те  је стављен на гласање. Једногласно је усвојен дневни ред:

8. Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 15.10.2021.
године и електронских  седница од  19.10., 01.11., 23.11.2021. године;

9. Организација наставе;
10. Доношење одлуке о Правилнику о условима, начину и поступку избора

у звања наставника и сарадника
11. Доношење одлуке о Кодексу професионалне етике и правилима

понашања у ВШССОВ у Кикинди ;
12. Верификација чланства студенту у Наставно стручном већу ВШССОВ

у Кикинди;
13. Разно (материјал доставити секретару Школе до среде 08.12.2021.

године до 09:00 часова)
                                      1.тачка дневног реда

Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 15.10.2021.  године и
електронских  седница од  19.10., 01.11., 23.11.2021. године

Др Ангела Месарош Живков, питала је да ли има примедби на записнике са горе
поменутих седница. Др Јамина Арсенијевић је изнела примедбу на записник са редовне
седницекоја се тиче , те је директорица рекла да ће се записник кориговати у складу са
примедбом.  Осталих примедби није било, те је   једногласно  донета следећа:
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ОДЛУКА

Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 15.10.2021.  године и
електронских  седница од  19.10., 01.11., 23.11.2021. године;

2.тачка дневног реда

                                            Организација наставе
Директорка је ракла да се зимски семестар завршава 15.01. 2022. год., летњи семестар

почиње од 17.02., јануарски испитни рок траје од 17.01.-12.02.2022. године. Координатор
наставе за основне студије је доставила распоред полагања испита као и термине радних и
нерадни дана уочи празника. Преостаје још једна радна субота 15.01.2022. год. за коју је
дефинисан распоред мастера , а за термин е на основним студијама потребно је
контактирати координаторку.

Директорка је поменула да ће се о реализацији наставе одлучивати на наредној
седници , односно да ће се Школа вероватно вратити на редовну наставу, уколико не буде
другачијих препорука надлежних органа.

Координатор наставе на мастер студијама је рекла да су исти термини за мастер
студије и да ће им доставити предлог распореда за јануарски испитни рок.

Др Милорад Степанов је поставио питања оправдања студената  која садрже
различите анамнезе, а које су као такве и заштићене Законом о поверљивости права
пацијената, те да се не би требале достављати свима. Надаље истиче да то није разлог да се
студентима умањују обавезе, него постоје механизми као што су мировања права студената,
„замрзавање године“ и сл.

Директорка је рекла да је Школа у обавези да тражи ковид оправдања ради
достављања евиденције о евентуално зараженим студентима или онима који су у изолацији,
а да се студенти који се јављају са различитил лекарским извештајима директору или
координаторима за наставу упућују на предметне натсавнике да би се договорили о начину
испуњавања предиспитних обавеза и да им се опет напомене да таква оправдања надаље не
достављају.

3.тачка дневног реда
Доношење одлуке о Правилнику о условима, начину и поступку избора у

звања наставника и сарадника
Директорица је подсетила чланове НС већа да је предлог Правилника послат дана

19.11.2021. године, када је речено да ће се о истом расправљати на следећој редовној
седници. С обзиром да до дана 02.12.2021. године није стигла ни једна примедба на
предлог, секретар је предлог  послала поново члановима НС већа уз напомену да се
доставите примедбе, предлози и сл. на мејл секретара Школе, како би се могла одржати
електронска седница дана 06.12.2021.године. Дана 03. 12.2021. године послат је допис на
школски мејл од стране пуномоћника адвокат Никола Цупаћ професорке струковних
студија др Kристине Плањанин Симић, у чије име је  доставио њен захтев за повлачење
предлога Правилника о условима, начину и поступку избора у звања наставника и
сарадника у 2021. год., са примедбама на исти.  Истог дана мејл сличне садржине
доставила је и професорка свим члановима НС већа и секретару Школе. Професорка је
исти документ  дана 04.12.2021. донела ради  завођења секретару Школе. Поштом је исто
достављено, такође достављена је и пуномоћ за заступање. Након добијених наведених
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примедби, као и мејла др Милорада Степанова, да је потребно одржати редовна седница
због дискусије о свему поменутом,  донета је одлука да се одржи редовна седница, ради
расправе о истим.

Др Кристина Плањанин Симић је рекла да жели да  у овај записник уђе  и наведени
захтев пуномоћника.
Наведено у изворнику:       „  Podnoslac zahteva ovim izveštava Naslov da je u ovoj pravnoj
stvari angažovala Nikolu Cupaća advokata u Novom Sadu, a sve prema priloženoj punomoći.
         Podnoslac zahteva se od strane Naslova upoznala o namerama istog za donošenje novog
Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanja nastavnika i saradnika u 2021.g tako
što je istoj navedeni predlog Pravilnika dostavljen elektronskim putem u vidu maila, iz razloga
što je podnoslac zahteva član naučno stručnog veća Škole, i zamoljena da do ( ponedeljka )
06.12.2021.g, dostavi svoje primedbe na navedeni predlog Pravilnika, sekretaru Škole.
        Podnosilac zahteva ovim dostavlja svoje primedbe, na napred predložene izmene
Pravilnaka, te predlaže da naslov iste usvoji i povuče predlog donošenja novog Pravilnika, prema
sledećem:
        U prvom redu podnoslac zahteva ukazuje da je predlog Pravilnika o uslovima, načinu i
postupku izbora u zvanja nastavnika saradnika iz 2021.g, u suprotnosti sa najvišim aktom Škole.
         Naime važećim Statutom VŠSSOV u Kikindi, a kao najvišim aktom Škole, u tački 5
Nastavnici i saradnici, a bliže opisano u čl. 92 jasno su precizirana zvanja nastavnika škole:
profesor strukovnih studija, viši predavač i predavač, a zvanja saradnika su: saradnik u nastavi,
asistent, i asistent sa doktoratom.
          Nadalje u tački 5.2.1. u čl. 94 – 98. precizirana su zvanja nastavnika a to su: profesor
strukovnih studija, viši predavač i predavač.
          Iz navedenog važećim Statutom VŠSSOV u Kikindi kao najvišim aktom Škole, nigde nije
precizirano, a konkretno u čl. 92 nije navedeno da su zvanja nastavnika u Školi: nastavnik
veština,a što je u suprotnosti sa predlogom novog Pravilnika o uslovima, načinu i postupku
izbora u zvanja nastavnika saradnika koji u čl. 4 predviđa novo zvanje “ nastavnik veština “ .
          DOKAZ: Uvid u Statut Škole od 24.09.2020.g
         Podnolac zahteva ukazuje da je Pravilanik o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanja
nastavnika saradnika, čije se donošenje predlaže suprotan i Zakonu o visokom obrazovanju ( Sl.
glasnik RS br. 88/17 i 67/21).
          Naime Naslov se u preambuli ovde pobijanog predloga Pravilnika o uslovima, načinu i
postupku izbora u zvanja nastavnika saradnika od 2021.g, poziva na čl. 73 i 93 Zakona o
visokom obrazovanju, gde ni u jednom od ova dva člana Zakona, kao predloženi uslovi u zvanje
nastavnika nisu navedeni “ nastavnik veština, niti nastavnik stranog jezika “, što je samo po sebi
u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju, te samim tim je i čl. 4 predloženog Pravilnika,
u suprotnosti sa Zakonom.
          Nadlaje, podnoslac zahteva ovim ukazuje da je u toku ove godine od VŠSSOV u Kokindi
putem maila, od strane sekretara Škole zaprimila akt pod nazivom “ Minimalni uslovi za izbor u
zvanja nastavnika na akademijama strukovnih studija i visokim školama srukovnih studija “  koji
akt je donet dana 30.07.2021.g od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje RS, a isti
predstvalja samo predlog, obzirom da je u završnim odredbama navedeno da bi isti trebao da
počne da se primenjuje od 01.01.2022.g.
           Navedenim aktom u tač. III u tabelama 1., 2., 3., 4. navedeni su minimalni kriterijumi za
izbor nastavnika u zvanje.
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            U svakoj od ovih tabela za navedna polja oblasti za izbor u zvanje nastavnika, navedena
su: profesor strukovnih studija, viši predavač i predavač, iz čega se jasno vidi da ne postoje
izbori u zvanje sa nazivom: nastavik stranog jezika i nastavnik veština.
           DOKAZ: Uvid u akt Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na akademijama
strukovnih studija i visokim školama srukovnih studija “  koji akt je donet dana
30.07.2021.g
           Sa svega navedenog podnosilac zahteva ovim ulaže svoje primedbe na predloženi
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanja nastavnika saradnika, čije se donošenje
planira u ponedeljak 06.12.2021.g, jer kako je u napred izloženom, u čl. 4 predloženog
Pravilnika, stoje kao predložena zvanja nastavnika, pored profesora strukovnih studija, višeg
predavača i predavača, kojeg Zakon o visokom obrazovanju, Statut Škole i navedeni akt o
Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na akademijama strukovnih studija i visokim
školama srukovnih studija, predviđaju kao jedina zvanja nastavnika, suptorno navedenom Škola
pokušava da pobijanim Pravilnikom, uvede u redovna zvanja, i nezakonito uvrsti : nastavnika
stranog jezika, a pre svega nastavnika veština.
          Iz svega iznetog, predlažemo VŠSSOV u Kikindi da ovaj zahtev uzme u razmatranje i
primedbe koje su ovde iznete usvoji, te ne dozvoli usvajanje Pravilnika koji je u suprotnosti sa
najvišim aktom Škole, koji je u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju i predloženim
Minimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na akademijama strukovnih studija i visokim
školama srukovnih studija.“

Директорка Школе је рекла да сматра да је некоректно и неколегијално ангажовати
адвоката за Правилник који је достављен члановима НС већа као предлог, а да се при томе
прескочи директор Школе, стручни орган Школе НС веће као надлежно за доношење овог
Правилника, па и уколико је потребно и Пок. секретаријат за високо образовање, као и
надлежна инспекција. Директор не доноси Правилнике, већ НС веће, које је исто толико
одговорно за његово доношење, односно недоношење, као и сам директор. Предстоји нам
редован просветни инспекцијски надзор, а у чијим контролним листама се као предмет
контроле између осталог налази и овај Правилник.  Ми као Школа немамо усклађен
правилник са важећим Законом о високом образовању, што је недопустиво.  Све и да не
долази инспекција, морамо га имати, тренутно важећи не нуди адекватна решења на
текућа питања која се тичу избора у звање.

Др Кристина Плањанин Симић је остала код наведеног. Надаље је навела да се
осећа угожено доношењем овог Правилника, да сматра да није право време за његово
доношење из разлога што је крај године, предстојећи празници и да због умора нисмо
довољно концентрисани за његово доношење.Дана 07.12.2021. године, професорка је
послала мејл (изворник):  Ukoliko su određeni članovi Vašeg prethodnog Predloga pravilnika
IZMENJENI, molim Vas da nam isti i dostavite pre sednice koju planirate za sutra u 11 časova.
Nije u redu da se mišljenja članova  naučno-stručnog veća  ignorišu prilikom glasanja o aktima
važnih za rad naše Škole.  Moje obrazloženo mišljenje, koje ste tražili  ste  u potpunosti
izignorisali.
Takođe smatram da Pravilnik ,ukoliko i ima, ili nema izmene  u odnosu na poslednji kojeg ste
poslali , takođe priložite u pozivu za Sednicu  kako bi članovi naučno- stručnog veća imali uvid
za koji dokument glasaju. Samo na taj način  ćete obezbediti transparentnost u rad Škole i svih 
njenih organa.S tim u vezi, molim Vas da nam prosledite predlog Pravilnika  za kojeg treba da
glasamo bez obzira na njegovo moguće postojanje izmena , ili ne,  u stavovima na koje sam
poslala primedbu.
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Srdačno, Dr Kristina Planjanin-Simić. Директорка је на мејл одговорила следеће (изворик):
Poštovani članovi Nastavno-stručnog veća, u prilogu se nalaze Pravilnici po Tački 3. i Tački 4.
Dnevnog reda, koji su vam dostavljeni dana 02.12.2021.godine na uvid. Na samoj sednici će
nastavnici koji imaju predloge, izmene za navedene Pravilnike izneti sa obrazloženjem i o
svakom istom će se pojedinačno glasati. Nakon izglasavanje pojedinačnih predloga Pravilnici se
usvajanju u celini sa dopunama i izmenama. PozdravAngela
Надаље на седници, професорка је рекла  да се сматра угрожено, као и да је изгубила
поверење, исто као и „неки други људи“,  од стране директорке која јој је на ходнику
рекла да хоће да јој узме предмет Методика традиционалне игре за себе, као и да
Студентска служба утиче на студенте да се њени предмети не бирају као изборни. Такође
је навела да су одлуком директора одређени запослени остајали без посла.

Др Мићевић Карановић је рекла су то неосноване оптужбе на рачун студентске
службе, да уколико су наводи тачни да је потребно и рећи који су то студенти.

Директорка Школе је рекла да је подела предмета овлашћење директора према
статутарним одредбама. Ни један наставник није добио коначну поделу предмета, а да
претходно није консултован и да није добио на увид предлог. Поред поменутог разговора
на ходнику, проф. Плањанин Симић је била позивана и у канцеларију директора, али се
позиву директора није одазвала. Такође је обављен и телефонски разовор са њом.
Наведени предмет није „одузет“ предметном наставнику, већ је додељен за текућу
школску годину. Што се тиче бирања изборних предмета студенти су у могућности да
достављју своје попуњене обрасце чак и на мејл Школе.Такође су све те листе изборних
предмета са предметним наставницима стављене испред студентске службе у току уписа.
Студенти исте предају попуњене и потписане студентској служби.  Директорка је
напоменула да неки студенти не знају имена професора, нити њихов изглед. Уколико
постоји неповерење неколицине, чак и тај проблем се може решити. „Мени функција није
важна, као ни фотеља, данас сам ту, сутра не, имам своје часове“, навела је директорка.
Сматрам да сам за две године на функцији увек била доступна запосленима 24/7.
Директорка је рекла за део који се односи на отпуштање људи, да није коректно да се
враћамо на претходни период, односно на период пре њеног мандата.

Др Кристина Плањанин Симић и наље сматра да је наставник вештина сувишан у
Правилнику школе, а да наставни страног језика може да остане, такође је НС већу
прочитала члан Закона који се односи на ова два звања.

Др Милорад Степанов је након седнице доставио примедбе  и предлоге за
Правилник, путем мејла члановима НС већа и секретару Школе. Наведене примедбе су
отштампане и прилог су овом записнику. Неке од њих су и изнете на самој седници као
што су: Da li može nastavnik veština (i kojih) da izvodi nastavu na master studijama i da bude
mentor / sl. i za nastavnika stranog jezika (koliko sam bio upoznat npr. predavač, doktor nauka
ili um.  ne može da bude „samostalni“ mentor na master sttudijama već samo profesor – ili ipak
nisam u pravu !???) ; javno predavanje kao i svako akademsko predavanje podrazumeva
zakonom garantovanu akademsku slobodu i u inetrpretaciju – dakle i sami članovi Komisije bi
subjektivno i takođe sa akademskom slobodom ocenjivali … a to je tako široko… i u
kriterijumima poprilično „nepouzdano“; Samo kod nas u Školi  ili još negde u praksi visokog
obrazovanja u Republici Srbiji !??? Proveriti da li je za  nastavnika stranog jezika odnosno
veština potreban uopšte izbor u zvanje(konkursni uslovi) ili je to samo mogućnost i da nastavnik
stranog jezika npr. iz srednje škole, može obavljati nastavu stranog jezika na visokoškolskoj
ustanovi be z „izbora u zvanje“ kada ga član 73 Zakona ... i ne pominja (valjda bi ga onda i



342

pomenuuo kao definisanu kategoriju   „izbora u zvanje“ i tako bio pridodat ispred(!?) kao ostala
tri zvanja)(!?)   Proveriti da li je za  nastavnika stranog jezika odnosno veština potreban uopšte
izbor u zvanje(konkursni uslovi) ili je to samo mogućnost i da nastavnik stranog jezika npr. iz
srednje škole, može obavljati nastavu stranog jezika na visokoškolskoj ustanovi be z „izbora u
zvanje“ kada ga član 73 Zakona ... i ne pominja (valjda bi ga onda i pomenuuo kao definisanu
kategoriju   „izbora u zvanje“ i tako bio pridodat ispred(!?) kao ostala tri zvanja)(!?)
Konkretizovati koje su to specifične  veštine !? a da ne postoje doktorske umetničke ili naučne
studije ili studije (doktorske) koje pokrivaju takvu oblast, a potrebne su u okviru
aktuelnih/akreditovanih studijskih programaa ili tek onih koji su još uvek u strategiji
(poslovnoj!?) planiranja – lično ih ne prepoznajem a zainteresovan sam!? Kakva je to
akademska hijerarhija ako svi odlučuju  o statusu profesora (npr. izboru između dva odlična
kandidata sa visokim referencama) dakle zašto bi niža akademska zvanja odlučivala o izboru
viših!?  Da li asistent student doktorskih studija, kada doktorira postaje asistent sa doktoratom
ili .... preskače postupna zvanja !? итд.

Др Милан Мађарев је подржао потребу да у Правилнику буде наведен наставник
вештина, а као разлог је навео да у његовој ужој области постоји не мали број занимања за
које нису предвиђене докторске студије нпр. луткарство, , а која занимања могу у некој
ближој или даљој будућности да буду од значаја за  неке будуће акредитације студијских
прорама.

 Др Кристина Плањанин Симић је рекла да немамо потребе за таким кадром, јер
Школа сигурно неће акредитовати студијски програм луткарство.

Др Миланка Маљковић је предложила да секретар и директор Школе носе предлоге
Правилника у Министарство просвете, покрајински секретаријат  или неки други
надлежан орган ради консултација и проверености усаглашавања са Законом. Др
Кристина Плањанин Симић је подржала овај предлог , са напоменом да секретар и
директор поднесу извештај члановима НС већа као што и наставници подносе извештај
сваког месеца о свом раду.

Напомена: Након седнице упућен је  допис мејлом Министарству просвете следеће
садржине:
 1) Да ли је код писања Правилника о условима, начину и поступку избора у звања
наставника и сарадника, као општег акта Школе правилно написати
Звања наставника у Школи су:

 професор струковних студија
  виши предавач
  предавач
 наставник страног језика
  наставник вештина
Или је потребно
 наставник страног језика
  наставник вештина
 ставити/раздвојити у посебну категорију наставника, с обзиром на чињеницу да их

је и сам  законодавац раздвојио у виду посебног члана?
2)  Да ли је у истом Правилнику исправно или погрешно навести поменутог

наставника вештина имајући у виду да га Школа до сада никада није имала као
запосленог, а неизвесно је, односно мало вероватно да ће бити потреба за том
категоријом?
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Добили смо следећи одговор: Поштована, Сагласно члану 72. став 2. важећег
Закона о високом образовању наставно особље, у смислу овог закона, јесу: наставници,
истраживачи и сарадници. Звања наставника високошколске установе јесу: предавач,
виши предавач, професор струковних студија, доцент, ванредни професор и редовни
професор, а поред наведених звања, наставу страних језика, односно вештина може
изводити и наставник страног језика, односно вештина, тако да је прва опција коју сте
навели правилно формулисана.Правилником о условима, начину и поступку избора у звања
наставника и сарадника би требало обухватити сва наставничка и сарадничка звања
који могу да изводе наставу на струковним студијама, па тако и наставника вештина.
Обавештавамо Вас да је у процедури доношење Минималних услова за избор у звања
наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија
којим ће се дефинисати јединствени критеријуми за стицање звања наставника на
академијама струковних студија и високим школама струковних студија у Републици
Србији.

Директорка је рекла да није обавеза чланова НС већа да усвоји правилник, као и да
је исти подложан изменама на самој седници, те је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Наставно стручно веће ВШССОВ у Кикинди не усваја Предлог Правилника о
условима, начину и поступку избора у звања наставника и сарадника.

4.тачка дневног реда

Доношење одлуке о Кодексу професионалне етике и правилима понашања у
ВШССОВ у Кикинди

Предлог Кодекса професионалне етике и правилима понашања у ВШССОВ у
Кикинди достављен је  члановима НС већа  дана 02.12.2021. године. До момента
одржавања седнице није било достављених ни писмених , ни усмених примедби. На самој
седници за реч се јавила др Ивана Петковић, која је изнела следеће
(Напомена:ауторизовани текст, достављен на мејл секретара Школе) : „На седници
ВШССОВ у Кикинди, одржаној 8.12.2021, са почетком у 11 сати, поводом изнетог
предлога Етичког кодекса, Ивана Петковић је изнела мишљење да га је састављао неко ко
не познаје етику и да зато у њему има много спорних места.

Текст садржи доста расплинутих, магловитих, непрецизних формулација које
отварају простор за произвољна тумачења, чиме Кодекс постаје контрапродуктиван јер
омогућује додатне злоупотребе.

Сам документ је, у целини, изнутра противречан јер, на једној страни, нашироко
говори о слободи и достојанству чланова академске заједнице, а на другој, садржи море
правила којима се исти нарушавају.

Исто важи и за појединачне изразе, ставове и реченице: нејасни су и противречни.
Поставила је питање и дилему: да ли га је састављала нека више инстанца, ван

Школе или запослени у њој? Уколико је у питању прво, онда је то директива, наредба,
наметнута од стране центара моћи и запослени могу само да се изјашњавају хоће ли
документ прихватити. Она је мишљења да је такав документ неопходан али да у његовом
састављању треба да учествују сви на које се непосредно односи, а то су пружаоци и
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корисници услуга Школе. Он треба да се односи на конкретне активности и учеснике у
раду Школе и да, осим пар општих закона и прописа, донетих на нивоу државе, већи део
треба да садржи одредбе и правила којима се регулише конкретна свакодневна делатност
свих запослених.

Будући да је читав документ споран, предложила је да се о њему јавно и отворено
разговара на будућим седницама уживо, где би сваки члан школског колектива добио
могућност да изнесе своје мишљење, а потом изради нови Кодекс професионалне етике
који би полазио, пре свега, од интерних потреба Школе и њених чланова.“

Међутим, именованој је од стране директора Школе и секретара Школе мејлом
упућена примедба да  Део који је  навели "Будући да је читав документ споран,
предложила
 је да се о њему јавно и отворено разговара на будућим седницама уживо,
 где би сваки члан школског колектива добио могућност да изнесе своје
мишљење, а потом изради нови Кодекс професионалне етике који би
 полазио, пре свега, од интерних потреба Школе и њених чланова" не
 одговара стварности. Наиме , предложила је да уради исправке Кодекса који ће 
 доставити, а у скаду са својом струком, тј. одређеним деловима, свакако не би требало
мењати читав Кодекс, него поједине делове.Очекујемо да нам као члан НС већа доставите
предложене измене како сте се  и обавезали на самој седници., наведено је у мејлу.
Осталих примедби није било , те је директорка ставила предлог Кодекса на гласање уз
напомену да се исти такође не мора усвојити, те је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Наставно стручно веће ВШССОВ у Кикинди не усваја Предлог Кодекса
професионалне етике и правилима понашања у ВШССОВ у Кикинди

5. тачка дневног реда
Верификација чланства студенту у Наставно стручном већу ВШССОВ у

Кикинди

Директорка је изнела да по Закону о високом образовању проценат студената у НС
већу износи 20. На 24 члана НС већа то би било 5 студената и требало би верификовати
мандат још једном студенту. Студентски парламент Школе предложио је студентињу
Теодору Ердељан. На основи наведеног донета је следећа:

ОДЛУКА
Верификује се чланство студенткињи Теодори Ердељан, студенткињи прве

године Мастер струковних студија у Наставно стручном већу ВШССОВ у Кикинди
на основу  Одлуке Студентског парламента бр. 449 од 07.12.2021. године .

Чланови студентског парламента у Наставно стручном већу ВШССОВ  су :

1. Катарина Михајлов, студент I године, студијски програм Струковни
васпитач деце предшколског узраста;
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2. Данијела Чубриловић, студент I године , студијски програм Струковни
васпитач за традиционалне игре.
3. Димитрије Никшић, студент III године , студијски програм Струковни
васпитач за традиционалне игре.
4. Јелена Даљев, студент II године године , студијски програм Струковни

васпитач деце предшколског узраста;
5. Теодора Ердељан, студент I године, студијски програм Струковни мастер

васпитач.
6. тачка дневног реда

Разно

Под овом тачком др Кристина Плањанин Симић је рекла да ће донети у Школску
библиотеку поклон од др Весне Карин која је радила на Академији музичких уметности у
Новом саду и у нашој Школи. У питању су дипломски и докторски радови својих
студената.
 

Под тачком разно није било више тема за дискусију.
Пошто је исцрпљен дневни ред, директор je закључила седницу.

           Седница је завршена у 13:30 часова.

                     Записник сачинила     Директор

            _________________________ __________________________

              Јелена Грбић Латиновић, секретар            др Ангела Месарош Живков
      проф.струк студ.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 18-1
Дана: 28.01.2022. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К



346

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 26.01.2022.-
28.01.2022.  године електронским путем. Гласање је вршено до 28.01.2022. године до 10:00
часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др Милорад Степанов, проф.струк.студ.6. др Роса Шапић,
проф.струк.студ 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 8. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 9. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 10. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,11. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  12. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 13. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 14. др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ.15. Др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ 16.  Др Наташа
Милошевић Адамовић, предавач, 17. др Србислава Павлов, проф.струк.студ., 18.
Слободан Балаћ, спец. предавач, 19. Др Ивана Петковић, предавач, 20. Др Кристина
Плањанин Симић проф.струк.студ, 21. Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика 22.
др Александар Јоксимовић, предавач., 23. МА Гордана Рогановић, асистент 24.Ана
Вукобрат, маст. Асистент, 25.Катарина Михајлов, студент, 26. Данијела Чубриловић,
студент.

Нису гласали:, 1. Јелена Даљев, студент, 2. Вук Косановић, студент,
На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног

већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом

ДНЕВНИ РЕД

8. Утврђивање броја студената за упис у школску 2022/2023. годину
9. Доношење одлуке да школа буде издавач књиге: „Синдром сагоревања на

послу васпитача: извештај о реализованом пилот-пројекту“, ауторки др
Јелене Мићевић Kарановић, др Росе Шапић, др Ангеле Месарош Живков, др
Миланке Маљковић и др Србиславе Павлов;

10. Доношење одлуке о избору студента генерације;
11. Усвајање петогодишњег извештаја др Љиљане Крнета;
12. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама;
13. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама;
1. тачка Дневног реда

Утврђивање броја студената за упис у школску 2022/2023. годину

Под првом тачком Дневног рeда у складу са чланом 99 Закона о високом
образовању (Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 -
др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон)  и чланом 37
став 1 тачка 11) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.год.),  Школа је у
обавези да утврди број студената који се уписују на студијске програме које организује
Школа, а који не може бити већи од броја  утврђеног у дозволи за рад. У допису бр. 10  од
18.01.2022. године који је Школи достављен путем мејла од стране Покрајинског
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секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатности Школа је упитана о
предлогу броја студената.  Предлог Одлуке о броју студената за упис у прву годину
студијских програма доставиће се Покрајинском секретаријату за високо образовање и
научноистраживачку делатност ради доношења коначне Одлуке о броју студената за упис
у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високе школе
струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској
2022/2023. години.

На основу наведеног, донета је следећа:
ОДЛУКА

Утврђује се број студената за упис у школску 2022/2023. годину:
Основне струковне студије:

Студијски програм Финансирање из буџета Самофинансирање

Струковни васпитач деце
предшколског узраста

50 45

Струковни васпитач за
традиционалне игре 5 20

УКУПНО
55 65

120

2. тачка Дневног реда
Доношење одлуке да школа буде издавач књиге: „Синдром сагоревања на

послу васпитача: извештај о реализованом пилот-пројекту“, ауторки др Јелене
Мићевић Kарановић, др Росе Шапић, др Ангеле Месарош Живков, др Миланке
Маљковић и др Србиславе Павлов

На основу члана 37 став 1 тачка 18) Статута ВШССОВ у Кикинди и молбе бр. 7 од
17.01.2022. године,  која је члановима достављена уз позив за седницу, донета је следећа :

ОДЛУКА
Наставно стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди  одлучује о следећем:
1. да  Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

буде издавач књиге: „Синдром сагоревања на послу васпитача: извештај о
реализованом пилот-пројекту“, ауторки др Јелене Мићевић Kарановић, др Росе
Шапић, др Ангеле Месарош Живков, др Миланке Маљковић и др Србиславе
Павлов;

2. да се за наведену публикацију именује уредник др Наташа Милошевић
Адамовић, предавач.

3. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о избору студента генерације

На основу члана 37 став 1 тачка 8) Статута (бр. 287-3 од 24.09.2020.), члана 36 став
1 тачка 8) Пословника о раду Наставно-стручног већа ( бр.70-3 од 13.03.2018.) и члана 62
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став 4  Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања
(бр.216-2 од 25.06.2018.) предложена је и  донета следећа:

ОДЛУКА

Наставно стручно веће ВШССОВ у Кикинди за студента генерације уписане
школске 2018/2019. године проглашава НИКОЛУ (Золтан ) ХАЛАИ  (бр.дос. 5492),  са
општим успехом 9,82,  који је одбранио завршни рад у ВШССОВ у Кикинди
04.09.2021. године са оценом 10, на студијском програму Струковни васпитач деце
предшколског узраста.

4. тачка Дневног реда
Усвајање петогодишњег извештаја др Љиљане Крнета

На основу члана 99 став 2 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.)   и
члана 16 став 1 Правилника о избору у звањa наставника и сарадника у ВШССОВ у
Кикинди (354-6 од 10.07.2017.године) и Извештаја бр. 14 од 19.01.2022. године,    донета је
следећа,  :

ОДЛУКA
  Усваја се петогодишњи Извештај о раду бр. 14 од 19.01.2022.  године, др
Љиљане Крнета, професора струковних студија, Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди.

5. тачка Дневног реда

Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама

Под овом тачком Дневног рeда разматра се молба студента за одобравање тема за
завршни рад на Мастер струковним студијама. На основу достављене биографије и
пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора, донете су следеће :

1)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Биљани Стојиљковић (бр.дос.9097) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста;
Тема: Значај физичког вежбања у функцији правилног држања тела код деце
предшколског узраста;
Ментор: др Роса Шапић,проф.струк.студ.;
Коментор : др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;
Васпитач ментор: Светлана Милић , ПУ „Драгољуб Удицки “ Кикинда

2)                                                       О Д Л У К А

Студенту Маринку Стојаковић (бр.дос.9091) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета;
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Тема: Физичке активности деце предшколског узраста из угла васпитача и
родитеља;
Ментор: Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ.;
Коментор: др  Зоран Мијић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ.;

3)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Марији Зељић (бр.дос.9116) одобрава се тема за израду завршног
рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета;
Тема: Холистички приступ упримени вежби обликовања са обручем у предшколском
физичком васпитању;
Ментор: др  Зоран Мијић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ
Члан Комисије: др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ.;

4)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Сањи Димитријевић (бр.дос.9088) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета;
Тема: Холистички приступ уразвоју фине моторике код деце предшколског узраста;
Ментор: др  Зоран Мијић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ
Члан Комисије: др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ.;

5)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Миланки Јовановић (бр.дос. 9118) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета;
Тема: Штафетне игре са лоптом у холистичком приступу предшколског физичког
васпитања;
Ментор: др  Зоран Мијић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ
Члан Комисије: др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ.;

6)                                                       О Д Л У К А
Студенткињи Магдалени Попов (бр.дос.9205) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Музичка култура и предшколско дете;
Тема: Заступљеност, значај и примена традиционалних игара/плесова у

раношколском узрасту на територији градова Зрењанин и Кикинда;

Ментор: др  Кристина Плањанин Симић, проф.струк.студ.;
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Члан Комисије: др Миланка Маљковић, проф.струк.студ
Члан Комисије: др Загорка Марков, проф.струк.студ.;

6. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама
На основу члана 37 став 1 тачка 13) Статута ВШССОВ у Кикинди (бр. 287-3 од

24.09.2020. год.) и достављеног материјала,  донета је следећа:

ОДЛУКА
1) Школска 2021/22.година
     Наставник: др  Миланка Маљковић

Предмет: Методичке активности из развоја говора
Теме:
1. Говорно језички поремећаји код предшколског детета.
2. Место и улога игре у пројектном планирању.
3. Улога књижевности и различитих књижевних врста у развоју деце

предшколског узраста.
4. Неговање народне традиције у функцији дечјег језичког развоја.
5. Развијање дечје језичке креативности у васпитно-образовном процесу.
6. Дидактичко- методички поступци рада васпитача са даровитом децом.

     2) Школска 2021/22.година
     Наставник: др  Ивана Петковић

Предмет: Социологија
Тема:  Традиционални облици друштвене организације као садржаји

предшколског васпитања
Предмет: Антропологија фолклора
Тема: Традиционално одевање Хрвата у Србији: са посебним освртом на

ношњу Хрвата Шокаца у Западној Бачкој

3) Врста студија: Основне струковне студије – дошколовање
Школска година: 2021/2022.
Предметни наставник: др Николета Кукучка Стојановић
Предмет: Методика упознавања околине

1. Утицај активности у дечијем вртићу које су везане за био башту на усвајање
садржаја о биљном свету

2. Истраживачке активности као алат за учење о природним појавама које
окружују дете предшколског узраста

3. Истраживачке активности као алат за учење о појму - рециклажа
Прилог записнику: гласови

Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.
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Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 24-1
Дана: 05.02.2022. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 03.02.2022.-
05.02.2022.  године електронским путем. Гласање је вршено до 05.02..2022. године до
10:00 часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др Милорад Степанов, проф.струк.студ.6. др Роса Шапић,
проф.струк.студ 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 8. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 9. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 10. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,11. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  12. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 13. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 14.. Др Николета Кукучка
Стојановић, проф.струк.студ 15.  Др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 16. др
Србислава Павлов, проф.струк.студ., 17. Слободан Балаћ, спец. предавач, 18. Др Кристина
Плањанин Симић проф.струк.студ, 19. Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика 20.
др Александар Јоксимовић, предавач., 21.Ана Вукобрат, маст. Асистент, 22.Катарина
Михајлов, студент,23. Димитрије Никшић.

Нису гласали:, 1. др Јасмина Арсенијевић, проф.струк.студ. 2. МА Гордана
Рогановић, асистент, 3. Др Ивана Петковић, предавач 4. Јелена Даљев, студент, 5.Данијела
Чубриловић, студент, 6. Теодора Ердељан, студент

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о реализације наставе почев од 17.02.2022. године;
2. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама;

1. тачка Дневног реда
Због неповољне и несигурне епидемиолошке ситуације узроковане Covid -19, уз

напомену да ће донета одлука бити ревидирана уколико надлежно Министарство достави
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Школи налог за спровођење другачијих мера,  предложена је и са 23 гласа ЗА, донета
следећа:

ОДЛУКA

Настава у ВШССОВ у Кикинди у летњем семестру школске 2021/22.године ће
се реализовати почев од 17.02.2022. године на следећи начин:

Комбиновани модел:
Прва недеља од 17.02 и 18.02. и друга недеља од 21.02.до 25.02.2022. – Уводна

предавања - за сваки предмет један час теорије и један час вежби по групама
Субота 26.02.2022.  – консултативна за студенте уз рад + дошколовање + мастер (уводна
предавања)

Трећа недеља од 28.02.  до 04.03. 2022. -  блок вежби по распореду+ вежбе у школи
из Методичких активности за трећу годину

Четврта недеља – 07.03. до 11.03.2022. - онлине теоријска настава за све (Google
учионоца, Google Meet, Skajp, Zoom....)

Пета недеља од 14.03. до 18.03.2022. - блок вежби по распореду+ вежбе у школи из
Методичких активности за трећу годину
Субота 19.03. – консултативна за студенте уз рад + мастер

Шеста недеља од 21.03. до 25.03.2022. - онлине теоријска настава за све (Google
учионоца, Google Meet, Skajp, Zoom....)
Субота 26.03. –  консултативна за студенте уз рад + дошколовање + мастер

Седма недеља од 28.03. до 01.04.2022. - блок вежби по распореду + вежбе у школи
из Методичких активности за трећу годину

Планиране радне суботе
Април: 16.04. и  30.04.
Мај: 14.05. и 21.05.  (28.05. за додатну наставу по потреби предметних наставника)

2. тачка Дневног реда

Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама

Под овом тачком Дневног рeда разматра се молба студента за одобравање тема за
завршни рад на Мастер струковним студијама. На основу достављене биографије и
пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора, донете су следеће :

1)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Слађани Маринковић (бр.дос.9095) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета;
Тема: Холистички приступ-организација физичких активности на отвореном и
затвореном простору;
Ментор: Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ.;
Коментор: др  Зоран Мијић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: Марина Костић, ПУ „Кунг Фу Панда“ Београд;
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2)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Марији Канзел Велемиров (бр.дос.9204) одобрава се тема за
израду завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Дидактичко-методичке перспективе у пракси рада васпитача;
Тема: Кооперативне активности у функцији развоја дечјег стваралаштва;
Ментор: др  Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ
Члан Комисије: др Драгана Малешевић, проф.струк.студ.;

3)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Светлани Кондић (бр.дос.9209) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Дидактичко-методичке перспективе у пракси рада васпитача;
Тема: Просторне целине за рад у функцији учења, развоја и добробити предшколског
детета;
Ментор: др  Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ
Члан Комисије: Драгана Баждар, спец.васпитач;

4)                                                       О Д Л У К А
Студенткињи Катарини Цуцић  (бр.дос.9094) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Дидактичко-методичке перспективе у пракси рада васпитача;
Тема: Подстицање дечје даровитости кроз пројектне активности у вртићу;
Ментор: др Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Загорка Марков, проф.струк.студ
Члан Комисије: др Србислава Павлов, проф.струк.студ

5)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Сањи Коњик (бр.дос.9132) одобрава се тема за израду завршног
рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Дидактичко-методичке перспективе у пракси рада васпитача;
Тема: Развој дечјих језичких вештина кроз пројекте уз игру и истраживање;
Ментор: др  Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ
Члан Комисије: Александра Фелбаб, мастер васпитач;

6)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Силвији Канцел (бр.дос.9206) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
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Предмет: Дидактичко-методичке перспективе у пракси рада васпитача;
Тема: Место и улога предшколског васпитача у пројектном приступу учењу ;
Ментор: др  Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др  Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ;
Члан Комисије: :  др Србислава Павлов, проф.струк.студ
7)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Марији Лончар Воркапић  (бр.дос.9105) одобрава се тема за
израду завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста;
Тема: Ставови васпитача о утицају плеса на развој моторичких способности деце
предшколског узраста;
Ментор: др  Роса Шапић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ ;
Члан Комисије: :  др Миланка Маљковић, проф.струк.студ
8)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Наташи Варга (бр.дос.9089) одобрава се тема за израду завршног
рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета;

Тема: Развој чула кроз покретне игре код деце предшколског узраста   ;
Ментор: Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ.;
Коментор: др  Зоран Мијић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ.;
9)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Јелени Лазић  (бр.дос.9090) одобрава се тема за израду завршног
рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског детета;
Тема: Плесне активности у функцији развоја деце предшколског узраста  ;
Ментор: Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ.;
Коментор: др  Зоран Мијић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ.;

Прилог записнику: гласови
Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.
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Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 44-1
Датум: 22.02.2022.   године

На основу члана  50 и 51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (70-3 од 13.03.2018.), сачињен је

ЗАПИСНИК
са седнице Наставно-стручног већа, одржане 22.02.2022. године, са почетком у

11:00 часова.
Седница је одржана уз све прописане мере превенције и заштите (прописана

удаљеност, маске, дез.средства и остало).
Седници присуствују: 1.др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.,директор, 2.

др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ., 3. др Драгана Малешевић,
проф.струк.студ, 4. др Загорка Марков, проф.струк.студ., 5. Љиљана Крнета,
проф.струк.студ, 6. др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ.,7. др Мирсада
Џаферовић, проф.струк.студ 8. др Милан Мађарев, проф.струк.студ., 9. др Тамара Грујић,
проф.струк.студ., 10.  др Милорад Степанов, проф.струк.студ 11.  др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ., 12. Слободан Балаћ, спец. предавач 13. МА Гордана Рогановић.
Асистент; 14. Др Зоран Мијић, проф.струк студ. 15. др Александар Јоксимовић, предавач,
16. Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика 17., др Наташа Милошевић
Адамовић,предавач, 18. Ана Вукобрат, мастер, асистент, 19. Др Србислава Павлов,
проф.струк.студ. 19. др Роса Шапић, проф.струк.студ., 20. др Николета Кукучка
Стојановић, проф.струк.студ., 21. Димитрије Никшић, студент,

Сви присутни чланови потписали су евиденцију о присутности седници која је
прилог овом записнику.

Одсутни су: 1. др Миланка Маљковић, проф.струк.студ. (оправдала изостанак)  2.
др Кристина Плањанин Симић проф.струк.студ. оправдала изостанак)  . 3. Др Ивана
Петковић, ( оправдала изостанак) ,  4. Јелена Даљев, студент. 5. Данијела Чубриловић,
студент, 6.  Катарина Михајлов, студент, 7. Теодора Ердељан студент.

Седницу је отворила  директор Школе др Ангела Месарош Живков. Поздравила је
присутне и констатовала  је постојање кворума,  јер је на  седници  присутно 21  чланова
НС већа, од  24  наставника и сарадника  у Школи, као 1 студент.

Након тога прочитала је предложени дневни ред, на који није било примедби нити
допуна, те  је стављен на гласање. Једногласно је усвојен дневни ред:

14.Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 08.12.2021.  године и
електронских  седница од  28.01., и 05.02.2022. године;

15.Организација наставе ОСС и МСС, молбе студената;
16.Давање предлога о висини школарине за школску 2022/2023.годину;
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17.Доношење одлуке о молби за међународни Пројекат „Онлине настава високог
образовања током пандемије – рефлексија стања и међународне разлике“,
руководилац др Јасмина Арсенијевић;

18.Доношење одлуке о молбама за предају конкурсне документације  на Јавни
конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа
струковних студија с територије АП Војводине у 2022. години који је расписао
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност ( 3 молбе) ;

19.Доношење одлуке о молби др Драгане Малешевић за предају документације по
јавном конкурсу за суфинансирање образовних програма /пројеката установа
високог образовања;

20.Доношење одлуке о молби за штампање приручника „Методичке компетенције
и вештине васпитача деце предшколског узраста“ ауторки др Миланке
Маљковић и др.

21.Доношење одлуке о Правилнику о условима, начину и поступку избора у звања
наставника и сарадника у ВШССОВ у Кикинди;

22.Доношење одлуке о Правилнику о приступном предавању;
23.Информације о редовном и ванредном инспекцијском надзору;
24.Разно.

                                      1.тачка дневног реда

Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 08.12.2021.  године и
електронских  седница од  28.01., и 05.02.2022. године

Др Ангела Месарош Живков, питала је да ли има примедби на записнике са горе
поменутих седница. МА Гордана Рогановић је рекла да остаје уздржана с обзиром да није
учествовала у гласању.  Осталих примедби није било, те је  једногласно  донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се записник са претходне седнице одржане дана 08.12.2021.  године и
електронских  седница од  28.01., и 05.02.2022. године.

2.тачка дневног реда

                                            Организација наставе

МА Тања Бркљач је рекла да је семстар почео 17.02.2022. године, као и да ванредни
ковид рок почиње 23.02.2022. године. Настава је комбинована за сада, те је потребно да
наставници доставе предлоге за радне суботе.

Др Јелена Мићевић Карановић  је рекла да су термини за мастер студије мање више
исти  и да се креће са радом 26.02.2022. године.

Директорка је рекла да ускоро треба донети одлуку о одржавању редовне наставе.
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Поменула је да је пракса у Предшколским установама одложена, што смо замољени
од стране истих да урадимо, имајући у виду да им је велики број група у изолацији као и
доста васпитача на боловању.

Напоменула је да има сазнања да смо само ми успели да бар колико толико уђемо у
вртиће у претходном периоду, док друге Школе нису успеле ни толико. Наиме, нама је
друга година тек сада ушла у вртиће, јер у првој години нису имали прилику.

Потом је др Мићевић Карановић  прочитала  предлоге тема за мастер струковне
студије, те су једногласно донете следеће:

 1) О Д Л У К А
Студенткињи Јасни Будимир Стајић (бр.дос.9139) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:

Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини ;

Тема: Јачање свести о значају рециклаже код деце предшколског узраста;

Ментор: др Николета Кукучка Стојановић проф.струк.студ.;
Коментор:  др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: Снежана Стефановић,  ПУ;

2) О Д Л У К А
Студенткињи Марији Лончар Воркапић  (бр.дос.9105) одобрава се тема за

израду завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста;
Тема: Ставови васпитача о утицају плеса на антрополошки статус деце
предшколског узраста;
Ментор: др  Роса Шапић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ ;
Члан Комисије:   др Зоран Мијић, проф.струк.студ

3) О Д Л У К А
Студенткињи Марини Новаковић (бр.дос.9107) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:

Предмет: Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста;

Тема: Утицај телесне тежине на развој координације деце предшколског узраста ;
Ментор: др Роса Шапић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Зоран Мијић, проф.струк.студ.;

4) О Д Л У К А
Студенту Немањи Савић (бр.дос.9092) одобрава се тема за израду завршног

рада на Мастер струковним студијама:
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Предмет: Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског узраста
;

Тема: Интермедијалност у поезији за децу Љубивоја Ршумовића и њен утицај на

развој говорне културе код деце предшколског узраста ;

Ментор: др Тамара Грујић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Милорад Степанов, проф.струк.студ.;

5) О Д Л У К А
Студенткињи Николети Павлов  (бр.дос.9207) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:

Предмет: Системи управљања у образовању;

Тема: Примена вештачке интелигенције у предшколском образовању и васпитању и
социјалној заштити ;

Ментор: др Јасмина Арсенијевић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије : др Љиљана Крнета, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;

3.тачка дневног реда
Давање предлога о висини школарине за школску 2022/2023. годину;

Директорка је поводом ове тачке дневног реда предложила да школарина остане
иста као и претходних година, односно 48.000,00, основне студија, односно 70.000,00
дин.мастер студије.

Др Љиљана Крнета је рекла да сматра да би требало школарина да износи 55.000,00
динара, док би евентуално трошкове уписа требало смањити, за које лично сматра да су
високи.

Др Милорад Степанов се није сложио са предлогом, мисли да треба да остане
повољније.

Директорка је образложила да је ова висина школарина примамљива, имајући у
виду да имамо мало буџетских студената, а  на мастер студијама имамо најнижу
школарину.

Предлог је стављен на гласање, те је са 21 гласом ЗА, 1 УЗДРЖАН, донета следећа:

О Д Л У К А
Наставно- стручно веће предлаже Савету ВШССОВ у Кикинди  висину

школарине у ВШССОВ у Кикинди за школску 2022/23. годину у  износу:
   - Основне струковне студије сви студијски програми- 48.000,00 динара;
    - Мастер струковне студије -70.000,00 динара

4.тачка дневног реда
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Доношење одлуке о молби за међународни Пројекат „Онлине настава високог
образовања током пандемије – рефлексија стања и међународне разлике“,
руководилац др Јасмина Арсенијевић

Под овом тачком одлучивало се о молби бр. 26 од 04.02.2022. године у којој је
предложено да Школа буде један од носилаца међународног научно-истраживачког
пројекта под називом „Онлине настава високог образовања током пандемије – рефлексија
стања и међународне разлике“. Партнери Школе из иностранства били би Департман за
психологију Западног универзитета у Темишвару из Румуније и Факултет за психологију,
педагогију и дефектологију, Државни универзитет на Ростову на Дону у Русији, са којима
Школа има потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Чланице тима наведеног пројекта супроф. др Ала Белузова и доц. др Јулија
Тушнова са Факултет за психологију, педагогију и дефектологију, Државни универзитет
на Ростову на Дону,проф. др Габријела Гросек, Департман за психологију, Западни
универзитет у Темишвару, као и  др Ангела Месарош Живков и др Јасмина Арсенијевић,
професорке струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Kикинди.

Наведено је да би се Пројекат реализовао у периоду од фебруара 2022. године до
марта 2024. године. Наведено је потврдила и на седници др Јасмина Арсенијеви. Молба је
прослеђена члановима НС већа уз позив за седницу.

Једногласно је донета следећа:
О Д Л У К А

Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди даје сагласност да Висока школе струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди буде носилац међународног научно-истраживачког
пројекта под називом „Онлине настава високог образовања током пандемије –
рефлексија стања и међународне разлике“

Чланице пројектног тима су:
- проф. др Ала Белузова и доц. др Јулија Тушнова са Факултет за психологију,

педагогију и дефектологију, Државни универзитет на Ростову на Дону,
- проф. др Габријела Гросек, Департман за психологију, Западни универзитет

у Темишвару,
-  др Ангела Месарош Живков професор струковних студија, Висока школа

струковних студија за образовање васпитача у Kикинди.
-  др Јасмина Арсенијевић, професор струковних студија, Висока школа

струковних студија за образовање васпитача у Kикинди.
5. тачка дневног реда

Доношење одлуке о молбама за предају конкурсне документације  на Јавни
конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа
струковних студија с територије АП Војводине у 2022. години који је расписао
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност ( 3
молбе)
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Под овом тачком одлучивало се о молбама бр. 39 од 17.02.2022, 34 од 11.02.2022.
године, 40 од 17.02.2022. године, које су достављене члановима НС већа уз позив за
седницу, те су  једногласно донете следеће:

1) О Д Л У К А
Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди даје сагласност за учешће на Јавном конкурсу за финансирање
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије
АП Војводине у 2022. години, који је расписао Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност.

    Назив пројекта је: „Фактори утицаја и аспекти квалитета онлајн наставе у
високом образовању у Војводини“, руководилац пројекта др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ. и истраживачи др Србислава Павлов, проф.струк.студ.,  др Загорка
Марков,  проф.струк.студ. Висока школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди,  др Предраг Пртљага и Јелена Пртљага, проф. струк. студ.
Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу.

2) О Д Л У К А
Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди даје сагласност за учешће на Јавном конкурсу за финансирање
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије
АП Војводине у 2022. години који је расписао Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност

Тема  пројекта: „Синдром сагоревања на послу код васпитача- студената
мастер струковних студија за образовање васпитача у Војводини“,  руководилац
пројекта др Роса Шапић, чланице пројектног тима: др Јелена Мићевић Карановић,
др Ангела Месарош Живков др Миланка Маљковић, др Србислава Павлов.

3) О Д Л У К А
Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди даје сагласност за учешће на Јавном конкурсу за финансирање
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије
АП Војводине у 2022. години који је расписао Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност.

 Тема пројекта: „Интегрисани приступ у подстицању еколошке свести код
деце предшколског узраста кроз игру“, чланице пројектог тима су: др Ангела
Месарош Живков, руководилац пројекта, др Јелена Мићевић Карановић, др
Миланка Маљковић, др Србислава Павлов и др Наташа Милошевић Адамовић.

6. тачка дневног реда
Доношење одлуке о молби др Драгане Малешевић за предају документације по

јавном конкурсу за суфинансирање образовних програма /пројеката установа
високог образовања;

 Директорка је под овом тачком ставила на гласање молбу бр. 41 од 17.02.2022.
године која је достављена члановима НС већа уз позив за седницу, те је једногласно
донета следећа:

О Д Л У К А
Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди даје сагласност за учешће на Конкурсу Покрајинског
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност за добијање
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средстава за објављивање књига из едиције Књиге са којима се расте под насловима:
„Биљке“, „Животиње наших крајева“, „Облици и бројеви“ и „Откривамо чудесни
свет“, аутора др Драгане Малешевић.

Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди одлучује о следећем:

 -  да се за уредника књига се именује др Миланка Маљковић;
 - о коришћењу књига као помоћних уџбеника из предмета Игра као центар

курикулума на Мастер струковним студијама а издање „Облици и бројеви“ из
наставних предмета Методика развоја почетних математичких појмова и Методичке
активности развоја почетних математичких појмова на Основним струковним
студијама.

7. тачка дневног реда
Доношење одлуке о молби за штампање приручника „Методичке

компетенције и вештине васпитача деце предшколског узраста“ ауторки др Миланке
Маљковић и др.
 Директорка је ставила на гласање молбу бр. 42 од 17.02.2022. године која је
допуњена да се за наведену публикацију именује уредник др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк студ. Молба је достављена члановима НС већа уз позив за седницу, те је
једногласно донета следећа: 

ОДЛУКА
Наставно - стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди  одлучује о следећем:
1. да Висока Школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

буде издавач приручника „Методичке компетенције и вештине васпитача деце
предшколског узраста“ аутора др Миланка Маљковић и др Мирјана Марковић;

2. о коришћењу приручника у настави Основних и Мастер струковних студија
студија  из наставних предмета: Методика развоја говора и Дидактичко–методичке
перспективе у пракси рада васпитача.

3. да се за наведену публикацију именује уредник др Јелена Мићевић
Карановић, проф.струк студ.

8. тачка дневног реда

Доношење одлуке о Правилнику о условима, начину и поступку избора у
звања наставника и сарадника у ВШССОВ у Кикинди;

Секретар школе је по налогу директора послала „костур“  Правилника о условима,
начину и поступку избора у звања наставника и сарадника 8.02.2022., уз напомену да се
предлози од стране НС већа доставе у наредних 10-ак дана, ради доношења коначне
одлуке. Пристигли су предлози др Милорада Степанов и др Јелене Мићевић Карановић.
Предлози др Милорада Степанова  су садржински дужи и биће прилог овог записника, док
је др  Јелена Мићевић Карановић  изнела следеће: „Имам 3 коментара - примедбе на
предложен Правилник о условима, начину и поступку избора у звања наставника и
сарадника ВШССОВ у Kикинди:“ Прва примедба се односи на елементарно питање шта
чине звања наставника. Сматрам да предложен члан 4 није у складу са Законом о високом
образовању, јер...Према Закону о високом образовању:
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ЗВАЊА НАСТАВНИKА

Члан 73
Звања наставника високошколске установе јесу: предавач, виши предавач, професор
струковних студија, доцент, ванредни професор и редовни професор.
Наставници у звању предавача, вишег предавача или професора струковних студија могу
да изводе наставу само на струковним студијама.
СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИKА И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 75
Висока школа врши избор у сва звања наставника, а висока школа струковних студија
врши избор у звања предавача, вишег предавача и професора струковних студије.
 АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОKВИРУ САМОСТАЛНЕ
ВИСОKОШKОЛСKЕ УСТАНОВЕ
Наставници страних језика и вештина
Члан 79
Наставу страних језика, односно вештина може, осим лица које има звање из члана 73.
став 1. овог закона, изводити и наставник страног језика, односно вештина који има
стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој
области и способност за наставни рад.
Наставник вештина из става 1. овог члана може се бирати само у оним научним, стручним
и уметничким областима за које у Републици не постоје докторске студије. Општим актом
високошколске установе ближе се уређују начин избора и време на које се бира наставник
страног језика, односно вештина
 Друга примедба се односи на извештај који професори струковних студије подносе након
5 година. Тај део није споменут у овом предлогу правилника, тако да предлажем допуну
члана 8. Наиме требало би допунити део: „Професор струковних студија стиче звање и
заснива радни однос на неодређено време ....И ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА
СВАKИХ 5 ГОДИНА“. То смо до сада имали и сматрам да то треба да остане пракса.
Треће је подсећање да смо акредитовани у ОKВИРУ ПОЉА ДРУШТВЕНО-
ХУМАНИСТИЧKИХ НАУKА када је реч о установи, смеровима и нивоима студија. Kао
установа треба да поштујемо Законе, а не да законодавцу налажемо да мења и прилагађава
онако како коме одговара. Такође сва акта треба ускладити са Законима, међусобно треба
да буду усаглашена и требало би их ревидирати и кориговати - уколико нису усаглашена.
Много се времена троши на исправљање грешака – сад већ који пут. Лакше је урадити
ново - онако како треба.
Такође предлажем и сугеришем да се седница НС већа реализује према Пословнику о
раду, да будемо оперативнији и ефикаснији.“

Директорка Школе је подсетила да су донети Минимални услови за избор у звања
наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија,
што је и достављено НС већу и да се од тога не може одступати. Ближе су уређена и
„прескакања “ звања. Услови су ригорозни, али се морамо придржавати. Навела је да је
претходног дана на састанку у  Покрајинском секретаријату дошла до сазнања да ће они
вршити проверу Конкурса и исте поништавати уколико нису у складу са важећим актима.

Секретар Школе је изнела да  је приликом преношења из табеле 3 Мин.услова у
члану 13 Правилника дошло до грешке , те да је извршена корекција, и извињава се



363

уколико је то довело неког у заблуду. Наиме, услови су ту за свако поље поименце и не
може се одступати од минимално предвиђених.

Директорка Школе је подсетила да смо се обратили по првој примедби
Министарсту просвете, те да је у оквиру тога исто доставило мишљење које је и
прослеђено НС већу.

Што се тиче петогодишњег извештаја о раду , оно свакако треба да стоји у
Правилнику с обзиром да је предвиђено статутом.  Директорка је рекла да је остављено
време како би се дошло до сазнања каква форма треба да буде извештаја, имајући и виду
донете Минималне услове за избор у звања. До момента одржавања седнице дошла до
сазнања на састанку у Покрајинском секретаријату да је на нама да одлучимо каква ће
садржина извештаја бити.  Заузет је став да не треба проширивати ово питање
Правилником, него додати како је у Статуту.

Директорка је потом напоменула да се стриктно треба придржавати приликом
расписивања Конкурса  области и  уже области. Навела је ко пример у пракси да приликом
сад рада на новој акредитацији програм не дозвољава било какве грешке и одступања, у
смислу ако напред наведено није испуњено према стеченом образовању наставника,
програм сам не да да се оде корак даље у раду.

Самом систематизацијом се врши и подела предмета, која се доставља на
сагласност Синдикату и Министарсту, а по препорукама из редовног инспекцијског
надзора сада ће део систематизације који се односи на области и уже области наставника и
сарадника бити усвајан од стране НС већа. Поље, област и ужа област су дефинисане
Правилником о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-
научних , односно образовно-уметничких поља, као и Правилником о Листи стручних,
академских и научних назива.

Др Милорад Степанов се потом осврнуо на изборни период од 15 година
наставника страног језика. Сматра како је и доставио примедбу,  да се“рупама у Закону“
одређени људи стављају у привилегован положај.

Др Љиљана Крнета је потом рекла да сада Тању „провлачимо кроз топлог зеца“.
Сматра да је време да завршимо ову причу, напомињујући да Тања ради дуги низ година у
Школи, координато је наставе и посао обавља савесно, бави се превођењем како са
енглеског,  а чак и немачког језика., ради на акредитацијама у Школи. У интересу је
институције да она буде што дуже запослена код нас.

Др Степанов је рекао да се не слаже са речима др Крнете.
МА Тања Бркљач је послала и мејл којим се обраћа НС већу пре почетка заказане

седнице, у којем је навела своја осећања приликом примедби које сматра итекако
личним,као и свој допринос у раду Школе.

Потом се расправљало о члану Правилника који се односи на гостујућег професора.
Др Милорад Степанов сматра да треба ближе одредити услове за гостујућег

професора, да не бисмо дошли у ситуацију да гостујући професор има мање компетенција
од наставника у нашој Школи.

Директорка је рекла да је гостујући професор већ изабран у звање и да нема
потребе ширити поменуто. Чак су и неки услови предложени, те сматра да и њих треба
брисати.

Директорка је потом ставила предлог Правилника на гласање са изменама у
погледу наставника, односно Наставника страног језика и наставника вештина који су
издвојени из звања наставника, те је убачен 5 годишњи извештај о раду, потом је
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коригован  члан 13 према минималним условима , увид јавности је 30 дана, а део код
гостујућег професора који се тичу услова је брисан. Такав предлог Правилника је стављен
на гласање, те како је др Милорад Степанов био ПРОТИВ, а остали ЗА донета је следећа:

О Д Л У К А
Наставно- стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди доноси Правилник  о условима, начину и поступку избора у
звања наставника и сарадника, који је саставни део ове Одлуке.

Потом се за реч јавила др Наташа Милошевић Адамовић која је истакла да њој и
колеги др Јоксимовићу ускоро истичу избори у звање. Напомиње да је јако тешко
испунити услове предвиђене Минималним условима о избору у звање. Радови морају бити
из уже области, одређени су категоризацијом итд. Сматара да би јако мали број колега
тренутно могао да испуни те захтеве. Наводи да је писала радове, али да нису из уже
области, као и да није обраћала пажњу на вредновање.

Др Јасмина Јасминовић је упозорила да треба обратити  пажњу приликом
вредновања радова , те када се пише наставници треба унапред да се распитају о
категоризацији.

Др Данијела Радловић Чубрило је навела да разуме колегиницу др Милошевић
Адамовић  да треба имати у виду да тренутно имамо 3 наставника на Методици
упознавања околине, те поставља питање из које области ће бити објављен Конкурс.

Директорка је потом прекинула даљу дискусију из разлога сто то није тема
седнице.

9. тачка дневног реда

Доношење одлуке о Правилнику о приступном предавању

Предлог овог Правилника је достављен члановима НС већа пре заказивања
седнице. Предлога и примедби није било, те је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А
Наставно- стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди доноси Правилник  о приступном предавању, који је саставни
део ове Одлуке.

10. тачка дневног реда
Информације о редовном и ванредном инспекцијском надзору
Директорка Школе је поводом ове тачке подсетила да је члановима НС већа као и

колективу прослеђен записник о редовном  и ванредном инспекцијском надзору, као и
анонимне пријаве. Истакла је да је унет немир у Школу и да треба имати у виду да је доста
послова остало на чекању како би се испоштовао ванредни надзор. Наиме, уместо да смо
се бавили акредитацијом и промоцијом са којом смо већ и закаснили., ми смо се бавили
анонимним пријавама. На крају се испоставило да су неосноване.  Директорка је рекла
шта су све инспектори гледали у својим надзорима. Навела је да се једна инспекторка
бавила само њеним досијеима, почев од 2007. године до данашњег дана.

Др Мирсада Џаферовић је с обзиром да се једна анонимна пријава односила само
на њу, а по истој се није поступало  у ванредном инспекцијском надзору из разлога
ненадлежности, рекла да сматра овај чин срамотним.  Ја сам пре свега мајка,родитељ, то
што имам свој приватни вртић је само мој успех на који сам поносна. Ником не бих стала
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на ципелу . У ову школу сам дошла на наговор Емине Копас, у времену када сам већ била
запослена. Нисам дала 10.000,00 евра за запослење како ме оптужују, сматрам да ово
радно место и не вреди толико, нити сам ја те паре имала. Што се тиче пријаве,
обратила сам се адвокату. Дисиплинска пријава против студента је окончана у Школи.
Што се тиче прекршајног поступка против истог студента је по сазнањима окончан, добио
је новчану казну, на коју није имао примедби, осим што је тражио да је плати на рате.

Др Милорад Степанов је рекао да се он увек потпише када има примедбе на нешто,
али је очигледно да су анонимне пријаве увек сличе, као и да долазе баш у време када
следи избор директора.

Др Мађарев је рекао да сматра да треба повећати путне трошкове, с обзиром на
повећање цене горива.

11. тачка дневног реда
Под овом тачком директорка је дала тему за размишљање, за наредну седницу, која

се тиче акредитације студијских програма и установе, с обзиром да се комплетна
документација за нову акредитацију мора предати до децембра 2023. године, те је предлог
да се не ради засебна акредитациа социјалног радника, већ све скупа, ради усаглашавања
изборних и заједничких предмета да би се смањило оптерећење.

Под овом тачком није било више тема за дискусију.
Пошто је исцрпљен дневни ред, директор je закључила седницу.

           Седница је завршена у 13:30 часова.

                     Записник сачинила     Директор

            _________________________ __________________________

              Јелена Грбић Латиновић, секретар            др Ангела Месарош Живков
      проф.струк студ.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 77
Дана: 04.03.2022. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 02.04.2022.-
04.03. 2022.  године електронским путем. Гласање је вршено до 04.04.2022. године до
09:00 часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.
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Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др Милорад Степанов, проф.струк.студ.6. др Роса Шапић,
проф.струк.студ 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 8. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 9. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 10. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,11. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  12. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 13. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 14.. Др Николета Кукучка
Стојановић, проф.струк.студ 15.  Др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 16. др
Србислава Павлов, проф.струк.студ., 17. Слободан Балаћ, спец. предавач, 18. Др Кристина
Плањанин Симић проф.струк.студ, .19. др Јасмина Арсенијевић, проф.струк.студ. 20. Тања
Бркљач, мастер, наставник страног језика 21. др Александар Јоксимовић, предавач.,22. Др
Ивана Петковић, предавач 21.Ана Вукобрат, маст. Асистент, ,23. Димитрије Никшић.

Нису гласали:, 1 МА Гордана Рогановић, асистент, 2 Јелена Даљев, студент,
3.Данијела Чубриловић, студент, 4. Теодора Ердељан, студент. 5.Катарина Михајлов,
студент

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о реализације наставе почев од 14.03.2022. године;
2. Доношење одлуке о молбама за предају конкурсне документације  на Јавни

конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа
струковних студија с територије АП Војводине у 2022. години који је расписао
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност ( 2 молбе);

3. Доношење одлуке о молби  др Кристине Плањанин Симић, проф.;
4. Доношење одлуке о молби   др Драгане Малешевић, проф. ;
5. Доношење одлуке о молби да Школа буде издавач уџбеника: Методика

упознавања околине, аутора др Наташе Милошевић Адамовић;
6. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама;
1. тачка Дневног реда

Доношење одлуке о реализације наставе почев од 14.03.2022. године
Због побољшања епидемиолошке ситуације,  предлажена је и са гласа ЗА, док

остали нисз гласали ,  донета је  следећа:
ОДЛУКA

Настава у ВШССОВ у Кикинди у летњем семестру школске 2021/22. године
почев од дана 14.03.2022. године ће се одвијати редовно.

2. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о молбама за предају конкурсне документације  на Јавни

конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа
струковних студија с територије АП Војводине у 2022. години који је расписао
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (
2 молбе);
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На основу чл. 37 став 1 тачка 6) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од
24.09.2020.)и пристиглих молби бр. 67 од 28.02.2022. и  75  од 01.03.2022. предложене су и
са ЗА донете  следеће:

1) О Д Л У К А
Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди даје сагласност за учешће на Јавном конкурсу за финансирање
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије
АП Војводине у 2022. години који је расписао Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност.

 Тема пројекта: „Подстицање развијања вештина деце предшколског узраста
у упознавању околине у циљу имплементације у раду и настави са студентима“,
чланице пројектог тима су: др Наташа Милошевић Адамовић,  руководилац
пројекта,  др Ангела Месарош Живков и  др Роса Шапић.

2) О Д Л У К А
Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди даје сагласност за учешће на Јавном конкурсу за финансирање
развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије
АП Војводине у 2022. години који је расписао Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност.

 Тема пројекта: „Социјализација и учење деце из осетљивих група у контексту
пројектног планирања“, чланови  пројектог тима су: др Тамара Грујић, руководилац
пројекта, др Мирсада Џаферовић, др Данијела Радловић Чубрило и  др Милорад
Степанов.

3. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о молби  др Кристине Плањанин Симић, проф.
На основу чл. 37 став 1 тачка 6) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од

24.09.2020.) на основу молбе бр. 79 од 02.03.2022. године предлажена је и са гласова ЗА
донета следећа:

О Д Л У К А
Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди даје сагласност др Кристини Плањанин Симић  за учешће на
Јавном конкурсу за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким
стваралаштвом у области уметности,  с територије АП Војводине у 2022. години који
је расписао Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку
делатност.

 Тема пројекта: „Перспективе етномузикологије“, чији је носилац Академија
уметности у Новом Саду, катедра за музикологију и етномузикологију.

4. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о молби  др  Драгане Малешевић, проф.

На основу чл. 37 став 1 тачка 6) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од
24.09.2020.) на основу молбе бр. 80 од 02.03.2022. године предлажена је и са ЗА  донета је
следећа:
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О Д Л У К А

Наставно – стручно веће Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди даје сагласност за аплицирање са пројектом по Конкурсу
Фондације Спенсер (Програм Грантове Спенсер Фондације у истраживање расне
једнакости у образовању) са предложеном темом пројекта: Утицај ставова родитеља
и васпитача на разумевање и ублажавање расне неједнакости у образовању деце
предшколског узраста.

Чланице пројектог тима су: др Драгана Малешевић,руководилац пројекта,  др
Јелена  Мићевић  Карановић, др Јасмина Арсенијевић и  др Ангела Месарош
Живков;

5. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о молби да Школа буде издавач уџбеника: Методика

упознавања околине, аутора др Наташе Милошевић Адамовић;

На основу члана 37 став 1 тачка 18) Статута ВШССОВ (287-3 од
24.09.2020.године), а у вези са одредбама Правилника о издавачкој делатности
(22.03.2016.), као и одредбама Правилника о уџбеницима (13.12.2013.),  и молбе бр. 76 од
01.03.2022. предложена је и са гласа ЗА, 3 УЗДРЖАНА донета  је следећа:

ОДЛУКА (предлог)
Наставно стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди  одлучује о следећем:
1. да  Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

буде издавач уџбеника: „Методика упознавања околине“, аутора др Наташе
Милошевић Адамовић;

2. да се за наведену публикацију именује уредник др Јелена Мићевић
Карановић, проф.струк.студ.

6.  тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама
Под овом тачком Дневног рeда разматра се молба студента за одобравање тема за

завршни рад на Мастер струковним студијама. На основу достављене биографије и
пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора, донете су следеће :
1)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Маји Матић Бокинац (бр.дос.9121) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини;
Тема: Значај и улога активности упознавања предшколске деце са основним
карактеристикама раста и развоја човека;
Ментор: др Данијела Радловић Чубрило,проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др  Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ.;
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2)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Весни Атанасковић (бр.дос.9086) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста;
Тема: Вијача у функцији превенције и корекције деформитета ногу код деце
предшколског узраста – равно стопало, Х ноге, О ноге ;
Ментор: др  Роса Шапић , проф.струк.студ.;
Коментор:  др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ
Васпитач ментор : Јелена Велисављев, мастер васпитач, ПУ „Колибри“ Ковачица;
3)
  О Д Л У К А

Студенткињи Марији Берта (бр.дос.9124) одобрава се тема за израду завршног
рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини;
Тема: Значај и улога предшколске установе у развоју детета као социјалног бића;
Ментор: др Данијела Радловић Чубрило,проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др  Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије:  др Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ.;
4)
  О Д Л У К А

Студенткињи Мирјани Миљковић (бр.дос.9099) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини;
Тема: Активности предшколске деце и њихова улога у очувању и заштити животне
средине;
Ментор: др Данијела Радловић Чубрило,проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др  Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије:  др Ангела Месарош Живков,проф.струк.студ.;

Прилог записнику: гласови

Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
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Број: 133-1
Дана: 04.04.2022. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 02.04.2022.-
04.04. 2022.  године електронским путем. Гласање је вршено до 04.04.2022. године до
09:00 часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др Роса Шапић, проф.струк.студ 6. др Драгана Малешевић,
проф.струк.студ,., 7. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 8. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,9. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  10. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 11. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 12. Др Николета Кукучка
Стојановић, проф.струк.студ 13.  Др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 14. др
Србислава Павлов, проф.струк.студ., 15. Слободан Балаћ, спец. предавач, 16. Др Кристина
Плањанин Симић проф.струк.студ, .17. др Јасмина Арсенијевић, проф.струк.студ. 18. Тања
Бркљач, мастер, наставник страног језика 19. др Александар Јоксимовић, предавач.,20. Др
Ивана Петковић, предавач 21.Ана Вукобрат, маст. Асистент,

Нису гласали:, 1 др Милорад Степанов, проф.струк.студ. 2. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 3.МА Гордана Рогановић, асистент, 4. Димитрије Никшић. 5. Јелена
Даљев, студент, 6. Данијела Чубриловић, студент, 7. Теодора Ердељан, студент. 8.
Катарина Михајлов, студент

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о изјави о ауторству;
2. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама
3. Доношење одлуке о молбама студената за одобравање тема за завршне радове

на Специјалистичким струковним студијама;
4. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама;
5. Одобравање наставног материјала за школску 2021/2022.годину.

1. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о изјави о ауторству;

На основу члана 37 став 1 тачка 21 Статута ВШССОВ у Кикинди и предлога изјаве
о ауторству донета је следећа:

ОДЛУКA
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Обавезују се студенти свих студијских програма да приликом предаје
завршних/специјалистичких/мастер радова попуне изјаву о ауторству, која је
саставни део ове Одлуке.

2. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама
На основу члана 37 став 1 тачка 13) и достављеног материјала наставника

донета је следећа:
ОДЛУКА

Усвајају се теме за завршни рад на Основним струковним студијама и то: 
Школска 2021/22.година

1) Предметни наставник: др Драгана Малешевић
Предмет: Професионалне вештине
Тема: Руковођење и партнерство у вртићу
2) Предметни наставник: др Ивана Петковић
Предмет: Антропологија фолклора
Тема: Живот као игра, игра као живот: допринос Оливере Васић истраживању
српске традиционалне народне игре

3. тачка Дневног реда
Под овом тачком дневног реда разматрана је молба студената за одобравање тема

за завршни  радов на Специјалистичким струковним студијама, те је донета следећа
следеће:

О Д Л У К А
 Студенткињи Марјани Јанков (бр.дос.4283) одобрава се тема за израду

завршног рада на Специјалистичким струковним студијама, модул Методика
развоја почетних математичких појмова:
Предмет: Дидактичке игре, дидактички материјали и играчке у функцији развијања
почетних математичких појмова
Ментор: др Драгана Малешевић , проф.струк.студ.
Тема: Развијање појма о скупу у припремној групи предшколске деце

4. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама
На основу Правилника о мастер струковним студијама разматране су  молбе

студената за одобравање тема за завршне радове на Мастер струковним студијама. На
основи достављене биографије и пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора,
донете су следеће  следеће:
1)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Татјани Чампраг, (бр.дос.9100) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу;

Тема: Инклузивни и дефектолошки модел подршке деци са аутизмом и родитељима
у периоду припреме за школу;
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Ментор:др Загорка Марков, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Кристина Плањанин Симић проф.струк.студ.;
2)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Милици Петров (бр.дос.9120) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста;
Тема: Гимнастички елементи у функцији превенције деформитета кичменог стуба
код деце предшколског узраста;
Ментор: др  Роса Шапић, проф.струк.студ.;
Коментор:  др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ
Члан Комисије: др Зоран Мијић, проф.струк.студ.;
3)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Тари Малбаша (бр.дос.9210) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу;
Тема: Припрема за полазак у школу деце из социјално угрожених породица;
Ментор: др  Загорка Марков, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Кристина Плањанин Симић , проф.струк.студ
Члан Комисије: др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ ;
4)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Љубици Субић (бр.дос.9111) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу;
Тема: Сарадња предшколске установе и школе са родитељима деце из
маргинализованих група у процесу транзиције из вртића у школу;
Ментор: др  Загорка Марков, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Кристина Плањанин Симић , проф.струк.студ
Члан Комисије: др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ ;
5)                                                       О Д Л У К А

Студенткињи Јелени Марјановић (бр.дос.9126) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Игра као центар предшколског курикулума;
Тема: Улога дидактичке игре за учење и развој деце предшколског узраста;
Ментор: др  Драгана Малешевић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Миланка Маљковић, проф.струк.студ
Члан Комисије: др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;

5. тачка Дневног реда
Одобравање наставног материјала за школску 2021/2022.годину

На основу члана 37 став 1 тачка 18) и достављеног захтева наставника донета је
следећа:
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ОДЛУКА

Одобрава се следеће :

1) копирање радног материјала за студенте за наставни предмет Методичке
активности развоја почетних математичких појмова др Драгани Малешевић за
школску 2021/22.

Прилог записнику: Гласови
Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.

Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@ vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 183-1
Датум: 13.05.2022.   године

На основу члана  50 и 51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (70-3 од 13.03.2018.), сачињен је

ЗАПИСНИК
са седнице Наставно-стручног већа, одржане 13.05.2022. године, са почетком у

11:00 часова.
Седници присуствују: 1.др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.,директор, 2.,

Љиљана Крнета, проф.струк.студ, 3. др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ.,4.
др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ 5. др Милан Мађарев, проф.струк.студ., 6. др
Тамара Грујић, проф.струк.студ., 7.  др Милорад Степанов, проф.струк.студ 8.  др Јасмина
Арсенијевић, проф.струк.студ., 9. Слободан Балаћ, спец. предавач; 10. Тања Бркљач,
мастер, наставник страног језика 11. Ана Вукобрат, мастер, асистент, 12. Др Србислава
Павлов, проф.струк.студ. 13. др Роса Шапић, проф.струк.студ., 14. др Кристина Плањанин
Симић проф.струк.студ. оправдала изостанак)  15.  Димитрије Никшић, студент, 16. Јелена
Даљев, студент; 17 Данијела Чубриловић, студент

Сви присутни чланови потписали су евиденцију о присутности седници која је
прилог овом записнику.

Одсутни су: 1. др Миланка Маљковић, проф.струк.студ.. 2. др Јелена Мићевић
Карановић, проф.струк.студ., 3. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ, 4. др Загорка
Марков, проф.струк.студ 5. Др Зоран Мијић, проф.струк студ. 6. др Николета Кукучка
Стојановић, проф.струк.студ, 7. др Наташа Милошевић Адамовић,предавач 8. др
Александар Јоксимовић, предавач,.(сви оправдали изостанак) 9. Др Ивана Петковић, (
боловање) ;  10.Катарина Михајлов, студент, 11. Теодора Ердељан студент.
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Седницу је отворила  директор Школе др Ангела Месарош Живков. Поздравила је
присутне, навела да се први пут дешава да се људи јављају у оволиком броју да неће доћи на
седницу, међутим  констатовала  је постојање кворума,  јер је на  седници  присутно 14
чланова  НС већа, од  23  наставника и сарадника  у Школи, као 3 студента.

Након тога прочитала је предложени дневни ред, на који није било примедби нити
допуна, те  је стављен на гласање. Једногласно је усвојен дневни ред:

25. Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 22.02.2022.
године и електронских  седница од  04.03., и 04.04.2022. године;

26. Организација наставе ОСС и МСС, молбе студената;
27. Доношење одлуке о Правилнику о мастер струковним студијама;
28. Доношење одлуке о Кодексу професионалне етике;
29. Доношење одлуке о Правилнику о условима и поступку уписа на

студије и правилима студирања;
30. Доношење одлуке о Правилнику о критеријумима и условима преноса

ЕСПБ  бодова између различитих студијских програма и признавање
испита;

31. Давање сагласности за рад наставника на другој високошколској
установи;

32. Информације о акредитацији;
33. Разно

1.тачка дневног реда

Усвајање записника са претходне седнице одржане дана 22.02.2022.  године и
електронских  седница од  04.03., и 04.04.2022. године

Др Ангела Месарош Живков, питала је да ли има примедби на записнике са горе
поменутих седница. Примедби није било, те је  једногласно  донета следећа:

ОДЛУКА

Усваја се записник са претходне седнице одржане дана 22.02.2022.  године и
електронских  седница од  04.03., и 04.04.2022. године.

2.тачка дневног реда

Организација наставе ОСС и МСС, молбе студената
МА Тања Бркљач је рекла да семестар траје до 31. маја, мали је раазмак између

завршетка семестар и почетка рока 04. јуна, међутим сматра да ће се студенти, наставници и
студентска служба снаћи. Потребно је по доношењу коначних распореда обавестити
студенте о терминима, не давати информације раније, а најбоље је студенте упутити на сајт
Школе ради информација. Завршетком семестар потребно је доставити предиспитне поене
координатору за наставу.

Др Милорад Степанов је рекао да и студенти треба да буду у Школи, нарочито се то
односи на запослене студенте, не сме се дозволити да присутност буде привид у папирима.
Потребно је да мењамо Правилнике, како би се обезбедила поменута већа присутност
студената. Имамо ситуацију да је Школа преко недеље празна. Сматра да уколико нема
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присутности, потребно је да студент поново упише предмет. Наводи да је он свакодневно у
Школи и стоји на располагању студентима.

Др Месарош Живков је рекла да студент што испуни  од предиспитних  поена, то ће
му бити и уписано, али не може никог од њих да „вуче за рукав“, те да су се многи одлучили
да више не студирају, али нису исписани, док су неки  „замрзли“ године. Тачан број
студената ће се видети након овере летњег семестра која ће се спровести која ће се
спровести у Школи, а не онлајн, као у претходном семестру.

МА Тања Бркљач је рекла да је на првој години 60 студената, али да је број активних
много, много мањи.

Др Јасмина Арсенијевић је потом рекла да има утисак да су се студенти навикли  на
онлајн наставу која их прати уназад две три године.

Директорка је потом навела измене календара рада, односно померања испитних
рокова у септембру и октобру, како би могла да донесе одлуко о истом. Примедби није било.

Навела је да ће Конкурси ускоро бити расписани, а да се још увек чека коначан бр.
буџетских студената.

Потом је МА Тања Бркљач  прочитала  предлоге тема за мастер струковне студије, те
су једногласно донете следеће:

 1) О Д Л У К А
Студенткињи Драгани Вукчевић  (бр.дос.9106) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини;

Тема: Ставови васпитача о значају активности предшколске деце у природи;

Ментор: др Николета Кукучка Стојановић , проф.струк.студ.;

Члан Комисије : др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ.;

Члан Комисије: др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;
2) О Д Л У К А

Студенткињи Наталији Голубовић (бр.дос.9119) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:

Предмет: Музичка култура и предшколско дете;

Тема: „Значај примене бројалица у раду са децом предшколског узраста на

територији општине Нови Сад и Футог“

Ментор: др Кристина Плањанин Симић, проф.струк.студ.;
Коментор: др Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Загорка Марков, проф.струк.студ.;

3) О Д Л У К А
Студенткињи Кристини Ковачевић (бр.дос.9112) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:

Предмет: Дечја креативност у свету уметности и културе;
Тема: Улога и значај ликовних активности у интегрисаним тематским пројектима;
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Ментор: др Милорад Степанов , проф.струк.студ.;
Члан Комисије : др Тамара Грујић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;

4) О Д Л У К А
Студенткињи Марини Илин (бр.дос.9093) одобрава се тема за израду завршног

рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Музичка култура и предшколско дете;
Тема: Значај, улога и компетенције уметничких руководиоца у неговању музичко-
фолклорног наслеђа деце предшколског и раношколског узраста на територији
Србије (Војводине);
Ментор: др Кристина Плањанин Симић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије : др Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Загорка Марков, проф.струк.студ.;

5) О Д Л У К А
Студенткињи Саша Николаидис (бр.дос.9117) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:

Предмет: Музичка култура  и предшколско дете;

Тема: Значај и примена инструмента клавир у раду са предшколском децом на
територији општине Подгорица;
Ментор: др Кристина Плањанин Симић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије : др Јасмина Арсенијевић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;

6) О Д Л У К А
Студенткињи Бартоле Радинки  (бр.дос.9085) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:

Предмет: Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу;

Тема: Педагошка подршка деци са Дауновим синдромом током припреме за полазак
у школу ;
Ментор: др Загорка Марков, проф.струк.студ.;
Члан Комисије : др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др кристина Плањанин Симић, проф.струк.студ.;

7) О Д Л У К А
Студенткињи Љубици Субић (бр.дос.9111) одобрава се измена назива теме

Мастер рада Сарадња предшколске установе и школе са родитељима деце из
маргинализованих група у процесу транзиције из вртића у школу, те сада гласи
Сарадња предшколске установе и школе са родитељима деце из ромских породица у
процесу транзиције из вртића у школу.
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8) О Д Л У К А

Студенткињи Татјани Чампраг, (бр.дос.9100) одобрава се измена назива теме
Мастер рада Инклузивни и дефектолошки модел подршке деци са аутизмом и
родитељима  у периоду припреме за школу, те сада гласи Инклузивни и
дефектолошки модел подршке деци са аутизмом и родитељима  у периоду припреме
за полазак у школу.

Захтев студенткиње Александре Ковачевић, ментора др Загорке Марков,  није
усвојен, из разлога што је тема непотпуна, односно нису наведени чланови Комисије.

3.тачка дневног реда

Доношење одлуке о Правилнику о мастер струковним студијама
Директорка је поводом ове тачке дневног реда рекла да су измене извршене у члану

16 које се тичу појединачне одлуке о еквиваленцији специјалистичких и мастер студијама,
члановима 43 и 71 регулисана је изјава о ауторству. Поред тога извршене су корекције у
појединим члановима, где је уместо речи наставни план и програм уписан студијски
програм. Правилник је достављен члановима уз позив за седницу , те је једногласно
донета следећа:

О Д Л У К А

Наставно- стручно веће доноси измене и допуне  Правилника о мастер
струковним студијама бр. 268-4 од 15.09.2020 године, чији пречишћен текст је
саставни део ове Одлуке.

4.тачка дневног реда
Доношење одлуке о Кодексу професионалне етике

Директорка Школе је рекла да је већ на некој од претходних седница било на дневном
реду доношење овог Кодекса, али је др Ивана Петковић  рекла да има примедбе на исти,
те тада Кодекс није усвојен. Позвана је да примедбе достави, међутим касније је усмено
изјавила директорки  да то неће учинити, те да се слаже са Правилником, таквим какав је
предложен. Како на овој седници није било примедби на исти, једногласно је донета:

О Д Л У К А
Наставно- стручно веће доноси Кодекс професионалне етике и правила

понашања у ВШССОВ у Кикинди, који је саставни део ове Одлуке.
5. тачка дневног реда

Доношење одлуке о Правилнику о условима и поступку уписа на студије и
правилима студирања

Директорка је рекла да је у предлогу измена овог правилника назначено шта треба
брисати црвеном бојом док је плавом бојом означена свака планирана новина. Највише
опречних ставова изазвала је одредба „ Студент се опредељује за изборне предмете
приликом уписа. Студент може мењати изборни предмет у року од 30 15 дана од
почетка наставе у семестру у којем је предмет, уз накнаду трошкова. „  Постављено је
питање и висине накнаде трошкова. Садашња цена признавања испита износи 2.000, 00
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динара. Наставници су заузели став да треба накнада да буде виша. Др Мирсада
Џаферовић је рекла да та накнада на појединим факултетима буде преко 5.000,00 динара.
Студенткиња Јелена Даљев је рекла да треба оставити могућност промене изборног
предмета, највише због дана када се одржава, пошто већина студената  и ради и студира, а
жели и редовно да посећује предавања. Сматра да накнада не би требала да буде висока,
односно да је садашња цифра у реду. Директорка је потом ставила Правилник на гласање
те је једногласно донета:

О Д Л У К А
Наставно- стручно веће доноси измене и допуне  Правилником о условима и

поступку уписа на студије и правилима студирања бр. 216-2 од 25.06.2018. године,
чији пречишћен текст је саставни део ове Одлуке.

Потом је стављен и предлог Савету на гласање, те је са 1 гласом  студента
Димитрија Никшића  ПРОТИВ, остали ЗА  донета следећи

ПРЕДЛОГ

Наставно стручно веће ВШССОВ у Кикинди предлаже Савету ВШССОВ у
Кикинди да коригује Одлуку о износу школарине за студије и накнадама за пружање
услуга из образовне делатности Школе у школској 2022/2023. години у делу који се
односи на накнаду за промену изборног предмета у износу 2.000,00 динара, те
предлаже накнаду у износу од 3.000,00 динара.

Кристина Плањанин Симић је потом изнела да ненастава, тачније запослени Синиша
Одаџин наводи студенте да не одаберу њен изборни предмет, уз речи „Шта ћете код ње“ и
слично. За другог запосленог Срђана Карановића имала је само речи хвале. Др Тамара
Грујић и др Јасмина Арсенијевић су рекле да се придружују тврдњама  изреченим за
понашање Синише Одаџин.  Директорка Школе их је питала када се спорна ситуација
десила, те су оне рекла пре ковид стања. Потом је рекла да од тада постоји плексиглас
стакло на шалтеру студентске службе, те да нема непосредног контакта студената и
запослених у студентској служби. Сада студенти у холу узимају и попуњавају листе
изборних предмета и преко шалтера их достављају, а у ковид стању су их слали мејлом.
Уколико дође до поновљених спорних ситуација потребно је обавестити директора Школе
и шефа ненаставе.

6.тачка дневног реда
Доношење одлуке о Правилнику о критеријумима и условима преноса ЕСПБ

бодова између различитих студијских програма и признавање испита
Директорка је рекла да по Закону и Статуту  овај Правилник доноси НС веће, те да

ми имамо на сајту овај Правилник који је неких ранијих година донео Савет. Просветна
инспекција је на радном састанку рекла да по овом питању Закон оставља велику слободу
Школи да уреди ово питање. Садашњи предлог Правилника је прилагођен искуству и
пракси установљеној у Школи. Након тога је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А

Наставно- стручно веће доноси Правилник о критеријумима и условима
преноса ЕСПБ бодова између различитих студијских програма и признавање испита,
који је саставни део ове Одлуке.
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7.тачка дневног реда

Давање сагласности за рад наставника на другој високошколској установи
Директорка је молбу бр. 162 од 21.04.2022. године Академије струковних студија

Шабац која је достављена као материјал за седницу, уз напомену да је ово потребно
њиховој Школи због акредитације, ставила на гласање, те су донете следеће:

1) О Д Л У К А
Наставно-стручно веће даје сагласност за радно ангажовање др Ангеле

Месарош Живков, професора струковних студија на ВШССОВ у Кикинди (са
укупним оптерећењем 6,00 у настави на годишњем нивоу) за извођење наставе на
Академији струковних студија Шабац, у Шапцу, високошколска наставна јединица -
Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче у школској 2022/23.
године са просечним годишњим (акредитационим) оптерећењем до 4 часа, на
следећим предметима:

-  Студијски програми основних струковних студија Струковна медицинска
сестра васпитач и Струковни васпитач, наставни предмет: Методика
физичког васпитања - 2 часа предавања и 2 часа вежби недељно;

- Студијски програм мастер струковних студија Струковни мастер
васпитач, наставни предмет: Антропомоторика  деце предшколског
узраста - 2 часа вежби.

2) О Д Л У К А
Наставно-стручно веће даје сагласност за радно ангажовање др Ангеле

Месарош Живков, професора струковних студија на ВШССОВ у Кикинди (са
укупним оптерећењем 6,00 у настави на годишњем нивоу) за извођење наставе на
Академији струковних студија Шабац, у Шапцу, високошколска наставна јединица -
Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче у школској 2023/24.
године са просечним годишњим (акредитационим) оптерећењем до 4 часа, на
следећим предметима:

- Студијски програми основних струковних студија Струковна медицинска
сестра васпитач и Струковни васпитач, наставни предмет: Методика
физичког васпитања - 2 часа предавања и 2 часа вежби;

- Студијски програм мастер струковних студија Струковни мастер
васпитач, наставни предмет: Антропомоторика  деце предшколског
узраста - 2 часа вежби.

- Студијски програм основних струковних студија Струковни тренер у
спорту, наставни предмет: Антропомоторика - 3 часа предавања у првом
семестру.

7.тачка дневног реда
Информације о акредитацији

Директорка Школе је пре одржавање седнице послала предлог 4 студијска
програма, који би били планирани за акредитацију. Директорка је рекла да се ради о
студијским програмима: Струковни васпитач деце предшколског узраста, Струковни
васпитач за традиционалне игре, Струковни  тренер и струковни социјални радник.
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Наиме, преузела је на себе обавезу и урадила план за акредитацију тако што је увезала ова
четири студијска програма, хоризонтално и верикално са повезивањем предмета који
имају исти статус, број бодова у истом семестру. Академско опште образовна група и
стручна група предмета је увезана у сва 4 студијска програма, стручно апликативна група
се разликује по програмима и омогућава стицање компетенција, изборни предмети у
највећем броју су увезани, али постоје и разлике које пружају могућност студентима да се
опредељују у складу са својим интересовањима. Овим су покривени предмети у скаду са
постојећим кадром, уз могућност запошљавања сарадника и асистената и ангажованих
наставника у зависности од укупног оптерећења по установи.

Др Јасмина Арсенијевић је доставила предлог назива предмета Менажмент у
непрофитном сектору који може да се умрежи , тј.буде срж свих студијских програма.

Др Ивана Петковић је доставила предлоге у ранијем периоду када се разматрао
први предлог о акредитацији струковног социјалног радника.

Др Кристина Плањанин Симић је рекла да нису консултовани наставници за
стручне предмете по студијским програмима, па је директорка рекла да је 1. Априла
достављена документација наставницима о поступку акредитације са свим пратећим
правилницима и како нису стигли конкретни предлози студијских програма урадила је
нове студијске програме јер се од нечега мора кренути. Наставници су сагласни да се
доношење одлуке по овом питању одложи до наредне седнице, а да се у међувремену
обаве разговори са наставницима.

8.тачка дневног реда
Разно

Директорка Школе је рекла да је претходне недеље одржана седница Савета
Школе, где је донет ребаланс Финансијског плана због добијених средстава од стране
Покрајинског секретаријата по 3 Конкурса за развојноистраживачке пројекте чији су
носиоци др Тамара Грујић, др Јасмина Арсенијевић и др Ангела Месарош Живков.  Поред
тога План је коригован и за помоћ  државе у износу од 10.000,00 динара.

На истој седници Савета донета је Одлука о расписивању Интерног конкурса за
избор директора Школе. Конкурс ће трајати од 16.-31.05. 2022. године.

Директорка је потом рекла да је имајући у виду број студената и формиране групе
донела одлуку да се не расписују избори у звања, за наставничка места на којима тренутно
послове обављају др Александар Јоксимовић и др Наташа Милошевић Адамовић. Навела
је да је наставнике упознала да Конкурси неће бити расписани. Постоји и проблем да
уколико и Конкурси буду расписани да се пријаве кандидати који имају и више референце
од садашњих колега. Директорка истиче да јој је лично жао што је морала да донесе ову
одлуку, али да решењем о распоређивању  не постоје часови, односно предмети  који би
наставницима могли бити дати у рад.  Наиме, др Николета Кукучка Стојановић, која је
запослена са 20% спремна је да пређе на норму од 100%, чиме би се осигурао довољан
број запослени наставника у Школи и тада бисмо у Школи имали 2 наставника у истој
области са 100% радног времена. Тренутно на 4 предмета из наведене области имамо 3
наставника и то два професора и једног предавача.
Др Данијела Радловић Чубрило је рекла да постоје тренутно три  наставника на Методици
упознавања околине и на не на 4 предмета, већ је укупна норма на 3 предмета  5,5, а да је 4
предмет интердисциплинаран, који је на Мастеру, који могу да предају и други
методичари.
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Др Милорад Степанов је рекао да постоје 2 извршиоца на ликовној области, те да је
чињеница да нема потребе за тим  имајући у виду , такође норму.  Поставља питање да ли
је у прошлости Конкурс за то радно место  и требао бити расписан.

Директорка је рекла да су наведена два радна места у систематизацији из разлога
што су наставници уи даље у радном односу. Према препоруци Покрајинске инспекције,
део систематизације који се односи на поделу предмета биће достављен на усвајање
Наставно- стручном већу.

Директорка Школе је потом подсетила чланове да је донета Одлука бр. 77-7 од 04.
03. 2022. године којом је одлучено да  Висока школа струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди буде издавач уџбеника: „Методика упознавања околине“, аутора др
Наташе Милошевић Адамовић; да се за наведену публикацију именује уредник др Јелена
Мићевић Карановић, проф.струк.студ. Наводи да је је било усмених примедби на садржај
књиге од стране појединих наставника,  као и на рецензије. Директорка је препоручила др
Наташи Милошевић Адамовић, да сачека са објављивањем књиге, до наредне седнице,
међутим наставник је о свом трошку штампала књигу, која се и налази у библиотеци
Школе. Др Милорад Степанов је потом рекао да онда таква књига може да се користи
само као шира литература , али као обавезна не. Потом је једногласно донета следећа:

  ОДЛУКА
Наставно стручно веће Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди  ставља ван снаге одлуку бр. 77-7 од 04. 03. 2022. године којом
је одлучено о следећем:

1. да  Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
буде издавач уџбеника: „Методика упознавања околине“, аутора др Наташе
Милошевић Адамовић;

2. да се за наведену публикацију именује уредник др Јелена Мићевић
Карановић, проф.струк.студ.

Потом је дата реч др Љиљани Крнети, која је као председница Комисије за
самовредновање доставила Стратегију и акциони план обезбеђења квалитета
високошколске установе и студијских програма за период 2021/22. - 2030/31.школске
године, те исту образложила наводећи да нам у блиској будућности наступа акредитација
нових, реакредитација постојећих студијаски програма и Школе,  Интеграција нових
Основа васпитања и образовања кроз интегрисани приступ (Године узлета) те је  потребно
континуирано усавршавање постојећег и избор нових и младих наставних кадрова, имајући
у виду да многи одлазе у пензију.  Навела је и да треба размотрити питање обезбеђивања
клима уређаја у оквиру Дома ученика, имајући у виду температуре у летњем периоду.
Потом је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА

Наставно стручно веће Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди  доноси Стратегију и акциони план обезбеђења квалитета
високошколске установе и студијских програма за период 2021/22. - 2030/31.школске
године, која је саставни део ове Одлуке.
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Др Милорад Степанов је осврћући се на наведену Стратегију поставио питање
трајања мандата Савета. Директорка је рекла да мандат траје  до априла наредне године.
Потом је поставио питање до када ће бити толерисан недолазак представника Оснивача на
седницу, као и да ли постоји могућност проширења броја чланова у Савету, односно више
од 21. Директорка је рекла да је Савет упутио допис Покрајини о недоласку чланова, те
оставио њима на даљу надлежност. Поставио је и питање рада председника Савета
Синише Одаџина, имајући у виду да је њему споразумом продужен радни однос, те се
пита до када ће исти да траје. Сматра да је инспекција требала да га пита о наводима која
се тичу анонимне пријаве, а у којој је он споменут, као један од запослених који је
мобингован. Секретар Школе је рекла да споразум о продужењу радног односа са
ненаставним радницима зависи само од Закона о раду и воље директора.  Напоменила је
да  колико је њој познато инспекција није никог питала од поменутих у пријавама да
изнесу свој став о  наводима у истим.

Потом је директорка прочитала молбу др Загорке Марков да се изузме из Редакције
Зборника Школе, као и из уређивачког оддбора, те су уз разматрање исте и именовање
нових чланова једногласно  донете следеће:

1) О Д Л У К А
Ставља се ван снаге одлука бр. 64-8 од 21. 02. 2020. године.

 Наставно- стручно веће у Редакцију за издавање Зборника ВШССОВ у
Кикинди именује :
   -  Др Тамару Грујић, проф.струк.студ.;

 -  МА Тању Бркљач, наставник страног језика;
 -  Др Србиславу Павлов, проф.струк.студ.;
 -  Др Кристину Плањанин Симић, проф.струк.студ.;
 -  Др Милорада Степанов, проф.струк.студ.;
 -  Др Александра Јоксимовића, предавач;
 -  Др Данијелу Радловић Чубрило, проф.струк.студ.;
 - Др Јасмину Арсенијевић, проф.струк.студ.

 
2) О Д Л У К А

 Наставно- стручно веће у Уређивачки одбор Зборника ВШССОВ у Кикинди
именује др Филипа Којића, Учитељски факултет Београд.

Др Загорка Марков, проф.струк.студ. ВШССОВ у Кикинди ослобађа се
обавеза у  Уређивачком одбору Зборника ВШССОВ у Кикинди.

Остали именовани чланови у поменутом одбору остају непромењени.
 

Др Тамара Грујић је потом навела да је остало још једно изање Зборника за 2021.
годину као и оба за 2022. годину. Концеп се разликује од претходног. Препоручује да уз
студенте ауторе буду уписани и наставници ментори.  Директорка је рекла да ће се
поднети захтев за категоризацију Зборникау електронском издању и да је прва категорија
М54.

Директорка је рекла да је потребно  именовати чланове у Комисију за израду
Правилника о уџбеницима и Правилника о издавачкој делатности . Наиме, постојеће
Правилнике је потребно уредити, односно донети нове имајући у виду све околности које
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се тичу материје регулисане наведеним Правилницима. Регулисати шта је уџбеник,
помоћни уџбеник, начин исплате накнаде ауторима и др. Наравно уз секретара Школе, као
и консултовати  службу рачуноводства.  Потом је једногласно донета следећа:

О Д Л У К А
 Наставно- стручно веће у Комисију за израду Правилника о уџбеницима и

Правилника о издавачкој делатности именује :
   -  Др Тамару Грујић, проф.струк.студ.;

 -  Др Кристину Плањанин Симић, проф.струк.студ.;
 -  Др Милорада Степанов, проф.струк.студ.;
  - Др Јасмину Арсенијевић, проф.струк.студ.

 
Директорка је потом рекла да има још мало времена за промоцију Школе, да се

наставници активирају колико могу, иду рекламе на радиу и тв станицама, друштвеним
мрежама , сада ћемо имати и промоцију на Ноци музеја, такође и у Краљеву, један дан
отворених врата је био у априлу, биће и један у мају.

Др Србислава Павлов је потом рекла да се приликом слања радова за Зборник
достављају радови и за студентски часопис.

Пошто је исцрпљен дневни ред, директор je закључила седницу.
           Седница је завршена у 13:10 часова.

                     Записник сачинила     Директор

            _________________________ __________________________

              Јелена Грбић Латиновић, секретар            др Ангела Месарош Живков
      проф.струк студ.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 227-1
Дана: 06.06.2022. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 03.06.2022.-
06.06. 2022.  године електронским путем. Гласање је вршено до 06.06.2022. године до
10:00 часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.
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Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др Роса Шапић, проф.струк.студ 6. др Драгана Малешевић,
проф.струк.студ,., 7. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 8. др Данијела Радловић Чубрило,
проф.струк.студ.,9. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ  10. др Милан Мађарев,
проф.струк.студ., 11. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 12. Др Николета Кукучка
Стојановић, проф.струк.студ 13.  Др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 14. др
Србислава Павлов, проф.струк.студ., 15. Слободан Балаћ, спец. предавач, 16. Др Кристина
Плањанин Симић проф.струк.студ, .17. др Јасмина Арсенијевић, проф.струк.студ. 18. Тања
Бркљач, мастер, наставник страног језика 19. др Александар Јоксимовић, предавач.,20.Ана
Вукобрат, маст. Асистент,

Нису гласали:, 1 др Милорад Степанов, проф.струк.студ. 2. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 3, Др Ивана Петковић, предавач,  4. Димитрије Никшић. 5. Јелена
Даљев, студент, 6. Данијела Чубриловић, студент, 7. Теодора Ердељан, студент. 8.
Катарина Михајлов, студент

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

14. Доношење одлуке о прерасподели броја буџетских студената за упис у
школску 2022/2023. годину;

15. Усвајање петогодишњег извештаја др Драгане Малешевић, проф.струк студ.;
16. Давање сагласности за рад наставника на другој високошколској установи;
17. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама;
18. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама;

1. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о прерасподели броја буџетских студената за упис у

школску 2022/2023. годину

Покрајинска влада је донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину
Основних струковних студија који се финансирају из буџета АПВ у високим школама
стуковних студија чији је оснивач АПВ у школској 2022/2023. години 127 број 612-
38/2022 од 01.09.2022.године (заведен у Школи под бројем 226 од 03.06.2022.године).
Увидом у наведену Одлуку, која вам се доставља у прилогу, може се видети да број
буџетских студената износи 50 .

На основу члана 99 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 - др. закон ) и члана 37 став 1 тачка 11) Статута ВШССОВ у Кикинди
(287- 3 од 24.09.2020.) предложена је и донета  следећа:
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ОДЛУКА
о прерасподели броја буџетских студената за упис у школску 2022/2023. годину

Број студената:
С  М  Е  Р Укупно студената Финансирање

 из буџета Самофинансирање

Струковни васпитач
деце предшколског узраста 95 45 50

Струковни васпитач
за традиционалне игре 25 5 20

У К У П Н О 120 50+3 афирмативне
мере 70

Прилог: Одлука Покрајинске Владе 127 број 612-38/2022 од 01.06.2022.

2. тачка Дневног реда
Усвајање петогодишњег извештаја др Драгане Малешевић, проф.струк студ.;
На основу члана 99 став 2 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.),  те

извештаја 209 од 26.05.2022. године  др Драгане Малешевић, који вам се доставља у
прилогу, предлажена је и донета  следећа:

ОДЛУКA
Усваја се петогодишњи Извештај о раду бр. 209 од 26.05.2022. године, др

Драгане Малешевић, професора струковних студија, Високе школе струковних
студија за образовање васпитача у Кикинди.

3. тачка Дневног реда

         Давање сагласности за рад наставника на другој високошколској установи
На основу члана 90 Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и
67/2021 - др. закон), члана 48 Правилника о условима, начину и поступку избора у звања
наставника и сарадника ВШССОВ у Кикинди (44-2 од 22.02.2022.) и молбе бр. 221 од
02.06.2022. године Академије струковних студија Београд ,предлажена је и донета
следећа:

ОДЛУКА
Наставно-стручно веће даје сагласност за радно ангажовање др Росе Шапић,

професора струковних студија на ВШССОВ у Кикинди за извођење наставе на
Академији струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа, на
студијским програмима Струковни физиотерапеут, Струковни радни терапеут,
Струковни мастер физиотерапеут- Спортска рехабилитација из поља Медицина уже
научне области Психијатрија, на предметима Здравствена психологија и
Психодинамика спорта и вежбања у фонду 4 часа у школској 2022/2023 години.

4. тачка Дневног реда

Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним
струковним студијама

На основу члана 37 став 1 тачка 13) Статута ВШССОВ у Кикинди и
достављеног материјала наставника донета је следећа:

Усвајају се теме за завршни рад на Основним струковним студијама и то:
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Школска 2021/22.година
1) Предметни наставник: др Роса Шапић
Предмет: Ментална хигијена
1. Деца са тешкоћама у развоју и подршка васпитача у инклузивном приступу
2) Предметни наставник: др Ивана Петковић

- Предмет: Антропологија фолклора

1. Традиционално играчко наслеђе Кикинде као обележје локалног културног
идентитета
2. Годишњи обичаји Крајишника у Младенову
3. Обичаји „Дубочке краљице“, „Фашанге“ и „Ревена“ као примери обреда прелаза:
упоредна анализа

- Предмет: Етнологија

Тема: Традиционална култура Заграђа
- Предмет: Социологија

Тема: Насиље у савременој српској породици: анализа документације социјалне
службе у Северном Банату

4. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама
На основу Правилника о мастер струковним студијама разматране су  молбе

студената за одобравање тема за завршне радове на Мастер струковним студијама. На
основи достављене биографије и пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора,
донета је следећа:
1)                                                   О Д Л У К А

                                                      
Студенткињи Александри Ковачевић (бр.дос.9123) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу;
Тема: „Подршка деци са проблемима у понашању током припреме за полазак у

школу“

Ментор: др Загорка Марков , проф.струк.студ.;
Члан Комисије : др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Миланка Маљковић, проф.струк.студ.;
Прилог записнику: Гласови

Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.
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Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 255-1
Дана: 20. 06. 2022. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 17.06.2022.-
20.06. 2022.  године електронским путем. Гласање је вршено до 20.06.2022. године до
10:00 часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др др Милорад Степанов, проф.струк.студ, проф.струк.студ 6. др
Драгана Малешевић, проф.струк.студ,., 7. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 8. др
Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ.,9. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ
10. др Милан Мађарев, проф.струк.студ., 11. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 12. Др
Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ 13.  Др Наташа Милошевић Адамовић,
предавач, 14. др Србислава Павлов, проф.струк.студ., 15. Слободан Балаћ, спец. предавач,
16. Др Кристина Плањанин Симић проф.струк.студ, .17. др Јасмина Арсенијевић,
проф.струк.студ. 18. Тања Бркљач, мастер, наставник страног језика 19. др Александар
Јоксимовић, предавач.,20.Ана Вукобрат, маст. Асистент, 21. Јелена Даљев, студент, 22.
Катарина Михајлов, студент

Нису гласали:, 1 др Роса Шапић , проф.струк.студ. 2. др Загорка Марков,
проф.струк.студ., 3, Др Ивана Петковић, предавач,  4. Димитрије Никшић., 5. Данијела
Чубриловић, студент, 6. Теодора Ердељан, студент.

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД
19. Усвајање петогодишњег извештаја др Миланке Маљковић , проф.струк студ.;
20. Доношење одлуке о формирању Ансамбла ВШССОВ у Кикинди;
21. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама;
22. Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама;
1. тачка Дневног реда

Усвајање петогодишњег извештаја др Миланке Маљковић , проф.струк студ.;
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На основу члана 99 став 2 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.),
члана 8 став 2 Правилника о условима, начину и поступку избора у звања наставника и
сарадника ВШССОВ у Кикинди (44-2 од 22.02.2022.),  те  извештаја 251 од 15.06.2022.
године, предложена је и донета следећа:

ОДЛУКA
Наставно- стручно веће ВШССОВ у Кикинди  усваја петогодишњи Извештај о

раду бр. 251 од 15. 06. 2022. године, др Миланке Маљковић , професора струковних
студија, Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.

2. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о формирању Ансамбла ВШССОВ у Кикинди

На основу члана 37 став 21 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.) и
предлога бр. 254 од 16.06.2022. године, Слободана Балаћ, спец., уз напомену  да ће
формирању поменутог Ансамбла бити предвиђено Годишњим планом рада ВШССОВ у
Кикинди за 2022/23. годину, предложена је и донета следећа:

ОДЛУКA
Наставно- стручно веће ВШССОВ у Кикинди одлучује о формирању

Ансамбла ВШССОВ у Кикинди,  ради остваривања циљева  и задатака у области
културе кроз постојеће акредитоване програме  у сврху промоције наше Школе.

3. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Основним

струковним студијама
На основу члана 37 став 1 тачка 13) Статута ВШССОВ у Кикинди  и

достављеног материјала наставника донета је следећа:
Усвајају се теме за завршни рад на Основним струковним студијама и то:

Школска 2021/22.година
1) Предметни наставник: др Ивана Петковић

- Предмет: Социологија
Тема: Основи православног васпитања у најранијем животном добу: древни и
савремени поглед
2) Предметни наставник: др Кристина Плањанин Симић

- Предмет: Традиционална игра
Тема: Значај мелографског рада Миодрага Васиљевића  за развој етномузикологије
у Србији.

4. тачка Дневног реда
Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер

струковним студијама
На основу Правилника о мастер струковним студијама разматране су  молбе

студената за одобравање тема за завршне радове на Мастер струковним студијама. На
основи достављене биографије и пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора,
донета је следећа:
1)                                                   О Д Л У К А (предлог)

Студенткињи Божани Кљајић Јовичић (бр.дос.9108) одобрава се тема за израду
завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини
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Тема: „ Стицање навика здраве исхране код деце предшколског узраста кроз

активности у вртићу “

Ментор: др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ.;
Члан Комисије : др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.;
2)                                                   О Д Л У К А (предлог)

Студенткињи Сањи Коњик (бр.дос.9132) одобрава се промена члана Комисије
ради одбране завршног Мастер рада, те  ће уместо др Данијеле Радловић Чубрило,
проф.струк.студ., члан Комисије бити др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ.
Прилог записнику: Гласови

Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs
Број: 286-1
Дана: 12.07. 2022. године

На основу чланова 50-51 Пословника о раду Наставно-стручног већа ВШССОВ у
Кикинди (заведеним под дел. бр. 70-3 дана 13.03.2018. године), сачињен је

З А П И С Н И К

са седнице Наставно-стручног већа ВШССОВ у Кикинди, одржаној 11.07.2022.-
12.07. 2022.  године електронским путем. Гласање је вршено до 12.07.2022. године до
12:00 часова, након чега је директор извршила сабирање гласова и прогласила одлуке.

Чланови који су учествовали и гласали у раду електронски одржане седнице: 1. др
Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ., директор, 2. др Јелена Мићевић Карановић,
проф.струк.студ., 3.др Зоран Мијић, проф.струк.студ 4.др Миланка Маљковић,
проф.струк.студ 5. др др Милорад Степанов, проф.струк.студ, проф.струк.студ 6. др
Драгана Малешевић, проф.струк.студ,., 7. Љиљана Крнета, проф.струк.студ,. 8. др
Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ.,9. др Мирсада Џаферовић, проф.струк.студ
10. др Милан Мађарев, проф.струк.студ., 11. др Тамара Грујић, проф.струк.студ., 12. др
Роса Шапић , проф.струк.студ. 13. др Загорка Марков, проф.струк.студ., 14.  Др Наташа
Милошевић Адамовић, предавач, 15. др Србислава Павлов, проф.струк.студ., 16.
Слободан Балаћ, спец. предавач, 17. Др Кристина Плањанин Симић проф.струк.студ, .18.
др Јасмина Арсенијевић, проф.струк.студ. 19. Тања Бркљач, мастер, наставник страног
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језика 20. др Александар Јоксимовић, предавач.,21. Ана Вукобрат, маст. Асистент, 22.
Јелена Даљев, студент, 23. Катарина Михајлов, студент

Нису гласали:, 1.  Др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ.,  2, Др Ивана
Петковић, предавач, 3. Димитрије Никшић студент , 4. Данијела Чубриловић, студент, 5.
6.Теодора Ердељан, студент.

На основу указане потребе, у складу са Пословником о раду Наставно-стручног
већа, заказана  седница је била  са следећим дневним редом:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о усвајању ранг листе за упис студената на прву годину
Мастер струковних студија МСС- струковни мастер васпитач школске
2022/2023. године;

2. Доношење одлука о полагању диференцијалних испита за кандидате/студенте
на првој години МСС;

3. Доношење одлуке за одобравање теме за завршни рад на Мастер струковним
студијама;

1. тачка Дневног реда
Доношење одлуке о усвајању ранг листе за упис студената на прву годину

Мастер струковних студија МСС- струковни мастер васпитач школске 2022/2023.
године;

Покрајинска влада је донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину
студијских програма Мастер струковних студија који се финанасирају из буџета
Аутономне Покрајине Војводине, у Високим школама струковних студија,чији је оснивач
Аутономна Покрајина Војводина, у школској 2022/2023. години на седници одржаној
29.06.2022. године („Сл.лист АПВ бр. 30/2022“). Број студената за упис у прву годину
мастер струковних студија за ВШССОВ у Кикинди је 2. Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу АП Војводине”. Ова одлука је ступила на
снагу до дана одржавања ове седнице, те је неопходно поступити по истој, односно
рангирати студенте узимајући у обзир два буџетска места и омогућити им студирање на
буџету.

На основу наведеног и члана 80 став 1 и 5 Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3  од
24.09.2020.), члана 16 и 18 Правилника о мастер струковним студијама (183-2 од
13.05.2022.), Одлуке о начину рангирања кандидата за упис на студијски програм -Мастер
струковне студије бр. 189-4 од 13.06.2019. године, након спроведеног Конкурса за упис на
мастер струковне студије бр. 176 од 05.05.2022. године, предложена је и донета следећа:

ОДЛУКA
Усваја се предлог Комисије за упис да се у ПРВУ ГОДИНУ на студијском

програму Мастер струковне студије - Струковни мастер васпитач школске
2022/2023. године упише свих 30 пријављених кандидата и то према следећем
редоследу:

РЕДНИ
БРОЈ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРОСЕЧНА

ОЦЕНА ЗАВРШЕНА ШКОЛА
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1 Пантелић Јелена 9,44 ВШССОВ у Кикинди

2 Родић Валерија 9,3 ВШССОВ у Кикинди

3 Драгојевић Милева 9,28 ВШССОВ у Кикинди

4 Перановић Светлана 9,2 ВШССОВ у Кикинди

5 Фехер Андреа 9,08 ВШССОВ у Кикинди

6 Солеша Невена 9,07 ВШССОВ у Кикинди

7 Сабо Ана 9,05 ВШССОВ у Кикинди

8 Познић Ведрана 9 ВШССОВ у Новом Саду

9 Варадинац Наташа 8,97 ВШССОВ у Кикинди

10 Марковић Катарина 8,94 ВШССОВ ВРШАЦ

11 Ћешић Дуња 8,9 ВШССОВ у Кикинди

12 Мишљеновић Мирослава 8,86 ВШССОВ у Новом Саду

13 Небригић Марија 8,82 ВШССОВ у Кикинди

14 Марковић Милица 8,8 ВШССОВ  ПИРОТ

15 Поповић Гордана 8,71 ВШССОВ у Новом Саду

16 Чудић Александра 8,41 ВШССОВ у Кикинди

17 Опачић Јелена 8,36 ВШССОВ у Кикинди

18 Кошут Дуња 8,36 ВШССОВ у Кикинди

19 Мицковски Биљана 8,25 ВШССОВ у Кикинди

20 Ћирић Марина 8,1 ВШССОВ у Кикинди

21 Исидоровић Викториа 7,97 ВШССОВ у Кикинди

22 Милинковић Тања 7,82 ВШССОВ у Кикинди

23 Бибин Тијана 7,76 ВШССОВ у Кикинди

24 Палатинуш Тијана 7,73 ВШССОВ у Кикинди

25 Макивић Татјана 7,71 ВШССОВ у Кикинди

26 Саити Тамара 7,69 ВШССОВ у Кикинди

27 Миланковић Ивана 7,63 ВШССОВ у Кикинди

28 Стојков Саша 7,58 Висока школа модерног бизниса
Београд

29 Димитријевић Сања 7,25 ВШССОВ у Кикинди

30 Кесић Јована 7,10 ВШССОВ у Кикинди

Напомена: Кандидати  под редним бројевима 1. и  2. остварили су право да се
финансирају из буџета према Одлуци о броју студената за упис у прву годину
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студијских програма Мастер струковних студија који се финанасирају из буџета
Аутономне Покрајине Војводине („Сл.лист АПВ бр. 30/2022“).

Уколико се неко од кандидата под редним бројевима 1. и  2. не упише у
предвиђеном термину уписа, може се уписати следећи кандидати по редоследу са
листе.

2. тачка Дневног реда
Доношење одлука о полагању диференцијалних испита за кандидате/студенте

на првој години МСС
У складу са чланом 16 став 5, 6,7,8 и 9  Правилника о Мастер струковним

студијама ( бр. 183-2 од 13.05.2022. године)  , предложена је и донета следећа:
ОДЛУКA

Стојков (Драган) Саши одобрава се полагање диференцијалних испита и то
полагањем следећих предмета: Предшколска педагогија, Методика васпитно
образовног рада, Методика ликовног васпитања, Методика физичког и здравственог
васпитања, Методика развоја почетних математичкох појмова, Методика музичког
васпитања, Методика упознавања околине, Методика развоја говора.

Полагање диференцијалних испита реализује се у току прве године Мастер
струковних студија.

3. тачка Дневног реда

Доношење одлуке за одобравање тема за завршне радове на Мастер
струковним студијама

На основу Правилника о мастер струковним студијама разматране су  молбе
студената за одобравање тема за завршне радове на Мастер струковним студијама. На
основи достављене биографије и пројекта- нацрта Мастер рада, уз сагласност ментора,
предложена је и донета следећа:

ОДЛУКA
Студенткињи Наташи Умићевић (бр.дос.9125) одобрава се тема за израду

завршног рада на Мастер струковним студијама:
Предмет: Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини;
Тема: Значај и улога предшколске установе у упознавању деце са друштвеном
средином;
Ментор: др Данијела Радловић Чубрило, проф.струк.студ.;
Члан Комисије: др Николета Кукучка Стојановић, проф.струк.студ;
Члан Комисије: др Ангела Месарош Живков, проф.струк.студ;

Прилог записнику: Гласови
Записник сачинила Директор

_______________________ _______________________

Јелена Грбић Латиновић, секретар др Ангела Месарош Живков,
проф.струк.студ.
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29. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА,
ПРЕДСЕДНИК СВЕТЛАНА КРНЕТА
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30. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ
РЕДОВАН НАДЗОР ПОКРАЈИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
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ВАНРЕДАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
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ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – СЕКТОРА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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31. ИЗВЕШТАЈ РАДА САВЕТА, ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
СИНИША ОДАЏИН
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САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs
Број: 385-1
Дана: 04.11.2021. године

На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК

са XXIII-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 01.11.2021. године до
04.11.2021. године до 10,00 часова.

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша
Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик
председника Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, проф.струк
студ., 5. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6.  др Данијела Радловић
Чубрило проф.струк.студ., 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ 8. др Наташа
Милошевић Адамовић, предавач, 9., др Владимир Варађанин, 10.Светлана Крнета,
студент, 11 Александра Марков, студент, 12. Никола Халаи, студент. 13., Милорад
Карановић, представник Оснивача, 14., Мирјана Дражић, представник Оснивача 15.
Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, .16. МА Ана Вукобрат, асистент, 17. Милана
Псодоров, представник Оснивача, 18. Срђан Сивчев, представник Оснивача 19. Ана
Ковачевић, представник Оснивача.

Нису гласали: 1. Зорица Телечки, представник Оснивача, 2. Ивана Иветић
представник Оснивача,
          Свим члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.Верификација мандата представника студената у Савету Школе;
2.Усвајање Извештаја о раду Школе за школску 2020/21. годину, Извештаја о

раду директорице за шк.2020/21. годину,  Плана рада  Школе за шк.2021/22.
годину и Плана рада директорице за шк.2021/22.;

3.Доношење Правилника о поступку израде финансијског плана ВШССОВ у
Кикинди;

4.Одлука о покретању поступка за израду и постављање бисте Зоре Крџалић
Заге;

5.Разно
(1) -Молба студента за ослобађање од трошкова
(2) -Пригодни поклони за децу запослених - пакетићи

1.тачка дневног реда
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Чланица Савета Школе Александра Марков је завршила студије 19.6.2021. године
те је Студентски парламент уместо ње предложио Родић ( Борислав ) Уну, студенткињу
прве године на студијском програму Струковни васпитач деце предшколског узраста
одлуком бр. 381 - 1  од 29.10.2021.године. На основу члана 62. став 6. Закона о високом
образовању  Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 -
др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), и члана 16. став
3. Статута ВШССОВ у Кикинди ( бр.287-3 од 24.09.2020. год.) са 19 гласова ЗА донета је
следећа:

О Д Л У К А

Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
констатује да Александри Марков престаје чланство у Савету Школе.

Верификује се мандат новој чланици Савета Школе из реда студената Уни
(Борислав) Родић, по предлогу Студентског парламента.

2.тачка дневног реда

Усвајање Извештаја о раду Школе за школску 2020/21. годину, Извештаја о
раду директорице за шк.2020/21. годину,  Плана рада  Школе за шк.2021/22. годину и
Плана рада директорице за шк.2021/22

На основу члана 63. став 1. тачка 5. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и члана 20. став 1. тачка 14. Статута ВШССОВ у
Кикинди ( бр.287-3 од 24.09.2020. год.), а  на предлог  стручног органа., са 19 гласова ЗА
донета је следећа:

О Д Л У К А
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

усваја Извештај о раду Школе за школску 2020/21. годину, Извештај о раду
директорице за шк.2020/21. годину,  План рада  Школе за шк.2021/22. годину и План
рада директорице за шк.2021/22.

Др Данијела Радловић Чубрило је напоменула да се код тачке 2. дневног реда, у
делу Усвајање извештаја о раду Школе за школску 2020/2021. годину, у Извештај унесе
исправка у Табели 2.1. НАСТАВНИЦИ  - код имена и презимена др Данијела Радловић
Чубрило, проф. треба да стоји област Педагошке и андрагошке науке, уместо Физичке
науке.

По наведеној примедби се поступило.
3.тачка дневног реда

Доношење Правилника о поступку израде финансијског плана ВШССОВ у
Кикинди

На основу члана 63. став 1. тачка 4. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 38 и 41 Закона о буџетском систему
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(Службени гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013 –
исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – исправка) и члана 20 став 1. тачка 4. Статута
ВШССОВ у Кикинди ( бр.287-3 од 24.09.2020. год. ) , а на основу достављеног предлога
од стране шефице рачуноводства,  са 19 гласова ЗА донета је следећа:

О Д Л У К А

Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
доноси  Правилник о поступку израде финансијског плана ВШССОВ у Кикинди.

4.тачка дневног реда

Одлука о покретању поступка за израду и постављање бисте Зоре Крџалић Заге
Под овом  тачком дневног реда одлучивало се о  предлогу Наставно стручног већа

ВШССОВ у Кикинди са седнице одржане 15.10.2021. године ( дел.бр. 337 – 1 ) за
покретање поступка за поновну израду и постављање бисте Зоре Крџалић Заге на
постамент испред зграде Школе. Биста је украдена пре неколико година и није пронађен
извршитељ. Одлука Савета ће омогућити директорици Школе да иницира процедуру код
локалне самоуправе за прибављање неопходних дозвола, суфинансирање пројекта,
договор са ауторком бисте мр Мирославом Којић и све друге предвиђене радње. На
основу 31. тачка 15 Статута ВШССОВ у Кикинди ( бр.287-3 од 24.09.2020. год.) за
наведени предлог је  19 чланова Савета гласало ЗА, те је донета  следећа:

ОДЛУКА
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

овлашћује директорицу Школе да покрене поступак за поновну израду и
постављање бисте Зоре Крџалић Заге.

5.тачка дневног реда
Разно

-Молба студента за ослобађање од трошкова

На основу члана 63 став 1 тачка 9) Закона о високом образовању (Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и члана 20 став 1 тачка 8), 9) и 17)  Статута
ВШССОВ у Кикинди ( бр. 287-3 од 24.09.2020. год. ), а у вези са молбом студента Славена
Балаћа за ослобађање од плаћања трошкова уписа и овере семестра, која је подстакла
размишљање о томе да се за овакве случајеве ( студент је син запосленог у Школи ) донесе
генерални  - стални став о трошковима деце запослених,  те је уз сагласност директорице
Школе, предложена и одлука члановима Савета. Како је за наведени предлог 19 чланова
гласало ЗА донета је следећа:

ОДЛУКА

Савет ВШССОВ у Кикинди одлучује да се незапосленој деци запослених у
Школи омогући:
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- Ослобађање трошкова пријемног испита, уписа и овере семестра уколико се
њихово школовање финансира из буџета. Трошкове преноса ЕСПБ
неположених испита у наредну годину, пријаву теме и одбрану завршног рада,
као и издавање разних уверења, студент плаћа по ценовнику услуга Школе.

- Ослобађање трошкова пријемног испита, уписа, овере семестра и 30% висине
прописане школарине, уколико се њихово школовање финансира из
сопствених средстава. Нису ослобођени трошкова пријаве испита, трошкова
преноса ЕСПБ неположених испита у наредну годину, пријаве теме и одбране
завршног рада, као и издавања разних уверења.
Студент за ослобађање подноси директору Школе молбу коју овај својим
потписом одобрава и прослеђује Одсеку за студентска питања.

Пригодни поклони за децу запослених - пакетићи

На основу члана 63 став 1 тачка 7) и  8 ) Закона о високом образовању  и  члана 20
став 1  тачка 7) и  8) Статута ВШССОВ у Кикинди, а у складу са чланом 24 став 1 тачка 2
Посебног колективног уговора за високо образовање ("Службени гласник РС", бр. 86 од 6.
децембра 2019, 93 од 1. јула 2020) а у складу са  чланом 28. Правилника о накнадама
трошкова и другим примањима запослених у ВШССОВ у Кикинди и Финансијским
планом за 2021. годину, предложено је  да Школа обезбеди поклон пакетиће за децу. За
наведени предлог гласало је 19 чланова ЗА, те је донета следећа:

ОДЛУКА

Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
доноси  одлуку да се купи 7 ( седам ) пакетића по појединачном ценом од 6.500
динара.

            Гласање је трајало до 10.00 часова 04.11.2021. године.
Прилог записнику-гласови.

            Записник сачинила

____________________________
        Јелена Грбић Латиновић

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди

_________________________
Синиша Одаџин

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs
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Број: 385-1
Дана: 04.11.2021. године

На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК

са XXIII-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 20.12.2021. године до 22.12.
2021. године до 14,00 часова.

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша
Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик
председника Савета, 3. мр Србислава Павлов, предавач, 4. др Љиљана Крнета, проф.струк
студ., 5. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6.  др Данијела Радловић
Чубрило проф.струк.студ., 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ 8. др Наташа
Милошевић Адамовић, предавач, 9., др Владимир Варађанин, 10.Светлана Крнета,
студент, 11. Уна Родић, студент, 12. Никола Халаи, студент. 13., Милорад Карановић,
представник Оснивача, 14., Мирјана Дражић, представник Оснивача 15. Ведран
Ђурасовић, представник Оснивача, .16. МА Ана Вукобрат, асистент, 17. Милана
Псодоров, представник Оснивача, 18. Срђан Сивчев, представник Оснивача 19, Ивана
Иветић представник Оснивача.

Нису гласали: 1. Зорица Телечки, представник Оснивача, 2. . Ана Ковачевић
представник Оснивача,
          Свим члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.Доношење одлуке о усвајању Правилника о дисциплинској  и  материјалној
одговорности студената Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди;

2.Доношење одлуке о усвајању Правилника о организацији  буџетског
рачуноводства у ВШССОВ у Кикинди;

3.Доношење одлуке о усвајању Правилника  о начину и роковима вршења
пописа  у ВШССОВ у Кикинди.

4.Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат
високих школа струковних студија у АП Војводини у 2021. години-
руководилац др Јелене Мићевић Карановић

5.Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат
високих школа струковних студија у АП Војводини у 2021. години-
руководилац др Јасмине Арсенијевић

6.Одобравање смањења висине школарине запосленим у Предшколској
установи  „Драгољуб Удицки“  у Кикинда на студијском програму Мастер
струковних студија почев од 2021/22. године

1.тачка дневног реда



423

Доношење одлуке о усвајању Правилника о дисциплинској  и  материјалној
одговорности студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача у
Кикинди

На основу члана 63 став 1  тачка 11. Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 -
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон),  и члана 149 став 2. тачка 5. Статута
Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, као и предлога
Правилника о дисциплинској  и  материјалној  одговорности студената Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, и предлога правилника, који је
достављен члановима Савета у прилогу, са 19 гласова ЗА ,  донета је следећа:

О Д Л У К А

Савет ВШССОВ у Кикинди доноси Правилник о дисциплинској  и
материјалној  одговорности студената Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди.
Напомена: Предлог Правилника је достављен и члановима НС већа ради даваља
предлога, мишљења, сугестија и сл., пре одржаваља седнице Савета.

2.тачка дневног реда

Доношење одлуке о усвајању Правилника о организацији  буџетског
рачуноводства у ВШССОВ у Кикинди

У складу са чланом 149.став 2 тачка 7  Статута  ВШССОВ у Кикинди (бр.287-3 од
24.09.2020. године) и члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр.
125/2003, 12/2006 и 27/2020), и предлога правилника, који је достављен члановима Савета
у прилогу, са 19 гласова ЗА ,  донета је следећа:

О Д Л У К А

Савет ВШССОВ у Кикинди доноси Правилник о организацији  буџетског
рачуноводства у ВШССОВ у Кикинди.

3.тачка дневног реда

Доношење одлуке о усвајању Правилника  о начину и роковима вршења
пописа  у ВШССОВ у Кикинди

На основу Правилника о начину и роковима вршења попис имовине и обавеза
корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр.33/2015 и 101/2018)  и Правилника о
организацији буџетског рачуноводства у ВШССОВ у Кикинди, и предлога правилника,
који је достављен члановима Савета у прилогу, са 19 гласова ЗА ,  донета је следећа:

ОДЛУКА

Савет ВШССОВ у Кикинди доноси Правилник  о начину и роковима вршења
пописа  у ВШССОВ у Кикинди
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4.тачка дневног реда

Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат
високих школа струковних студија у АП Војводини у 2021. години- руководилац др
Јелена Мићевић Карановић

На основу члана 63 став 1 тачке 5)  Закона о високом образовању („Сл. Гласник
РС“ бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. Закон,  67/2019 и 6/2020-др.Закони), члана 20 став 1
тачке 5)  Статута ВШССОВ у Кикинди ( бр.287-3 од 24.09.2020.год.) и члана 36 став 1
тачке 5) Пословника о раду Савета  (71-3 од 13.03.2018.год.) и пројекта „Предиктори,
аспекти, последице и превенција гојазности деце предшколског узраста“ руководиоца др
Јелене Мићевић Карановић, проф.струк.студ., члановима Савета ВШССОВ у Кикинди
доставља се Финансијски  извештај за развојноистраживачки пројекат високих школа
струковних студија у АП Војводини у 2021. години ради усвајања, са 19 гласова ЗА ,
донета је следећа:

О Д Л У К А

Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
усваја Финансијски извештај за развојноистраживачки пројекат високих школа
струковних студија с територије АП Војводине у 2021. године , који је саставни део
ове Одлуке.

Назив пројекта: „Предиктори, аспекти, последице и превенција гојазности
деце предшколског узраста“ руководиоца др Јелене Мићевић Карановић,
проф.струк.студ.

5.тачка дневног реда

Усвајање Финансијског извештаја за развојноистраживачки пројекат високих
школа струковних студија у АП Војводини у 2021. години- руководилац др Јасмине
Арсенијевић

На основу члана 63 став 1 тачке 5)  Закона о високом образовању („Сл. Гласник
РС“ бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. Закон,  67/2019 и 6/2020-др.Закони), члана 20 став 1
тачке 5)  Статута ВШССОВ у Кикинди ( бр.287-3 од 24.09.2020.год.) и члана 36 став 1
тачке 5) Пословника о раду Савета  (71-3 од 13.03.2018.год.) и пројекта „Истраживање
квалитета и ефективности онлајн наставе у високом образовању Војводине у време
пандемије Covid 19“ руководиоца др Јасмине Арсенијевић, проф.струк.студ., члановима
Савета ВШССОВ у Кикинди доставља се Финансијски  извештај за развојноистраживачки
пројекат високих школа струковних студија у АП Војводини у 2021. години ради
усвајања, са 19 гласова ЗА ,  донета је следећа:

О Д Л У К А
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

усваја Финансијски извештај за развојноистраживачки пројекат високих школа
струковних студија с територије АП Војводине у 2021. године , који је саставни део
ове Одлуке.
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Назив пројекта: „Истраживање квалитета и ефективности онлајн наставе у
високом образовању Војводине у време пандемије Covid 19“ руководиоца др Јасмине
Арсенијевић, проф.струк.студ.

6.тачка дневног реда

На основу члана 63 став 1 тачка 9) Закона о високом образовању (Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), и члана 20 став 1 тачка 9)  Статута ВШССОВ у
Кикинди ( бр.287-3 од 24.09.2020.год. ),   са 19 гласова ЗА ,  донета је следећа:

О Д Л У К А

Васпитачима-менторима запосленим у Предшколској установи „Драгољуб
Удицки“ у Кикинди на студијском програму Мастер струковних студија –
Струковни мастер васпитач смањује се висина школарине за 10.000,00 динара почев
од 2021/2022. године.

            Гласање је трајало до 14.00 часова   22.12.2021. године.
Прилог записнику-гласови.

            Записник сачинила

____________________________
        Јелена Грбић Латиновић

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди

_________________________
Синиша Одаџин

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs
Број: 19-1
Дана: 31.01.2022. године

На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК

са XXIII-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 27.01.2022. године до
31.01.2022. године до 10,00 часова.

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша
Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик
председника Савета, 3. др Србислава Павлов, проф.струк.студ., 4. др Љиљана Крнета,
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проф.струк студ., 5. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6.  др Данијела
Радловић Чубрило проф.струк.студ., 7. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 8., др
Владимир Варађанин, 09.Светлана Крнета, студент, 10. Никола Халаи, студент. 11.,
Милорад Карановић, представник Оснивача, 12., Мирјана Дражић, представник Оснивача
13. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, .14. МА Ана Вукобрат, асистент, 15.
Милана Псодоров, представник Оснивача, 16. Срђан Сивчев, представник Оснивача

Нису гласали: 1. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ 2. Зорица Телечки,
представник Оснивача, 3. Ана Ковачевић представник Оснивача, 4. Ивана Иветић
представник Оснивача, 5. Уна Родић, студент

          Свим члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке:

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.Усвајање записника са седница: 24.09.2020., 30.10.2020., 03.02.2021.,
17.02.2021., 03.03.2021., 15.07.2021., 04.11.2021., 22.12.2021. године;

2.Усвајање извештаја о извршеном попису залиха робе за даљу продају, ситног
инвентара, новчаних средстава и других потраживања и обавеза;

3. Усвајање извештаја о извршеном попису основних средстава (
непокретности и опреме ) ;

4.Усвајање извештаја о извршењу буџета  за период 01.01.-31.12.2021. године;
5.Доношење  Финансијског плана за 2022. годину;
6.Доношење Плана јавних набавки за 2022. годину;

1.тачка дневног реда
Усвајање записника са седница: 24.09.2020., 30.10.2020., 03.02.2021.,

17.02.2021., 03.03.2021., 15.07.2021., 04.11.2021., 22.12.2021. године
На основу записника који су члановима Савета достављени  у прилогу, а у вези са

чланом 26 Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди,  предложена је и са 16,
гласова ЗА, донета следећа:

О Д Л У К А
Усвајају се записници са седница: 24.09.2020., 30.10.2020., 03.02.2021.,

17.02.2021., 03.03.2021., 15.07.2021., 04.11.2021., 22.12.2021. године

2.тачка дневног реда

Усвајање извештаја о извршеном попису залиха робе за даљу продају, ситног
инвентара, новчаних средстава и других потраживања и обавеза

Комисија за попис залиха робе за даљу продају, формирана  Одлуком бр. 444-2 од
30.11.2021. године је доставила извештај о извршеном попису. На основу члана 20 тачка
15) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.године)  и члана 36 тачка 15
Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године), а у вези са
чланом 13 Правилника о начину и роковима вршења попис имовине и обавеза корисника
буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем ("Сл. гласник РС", бр.33/2015 и 101/2018) и члана 26-28 Правилником  о начину и
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роковима вршења пописа  у ВШССОВ у Кикинди (464-4 од 22.12.2021.) на седници
Савета ВШССОВ у Кикинди, предложена је и са 16 гласова ЗА, донета следећа:

О Д Л У К А

Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај  Комисије за попис залиха робе за
даљу продају, ситног инвентара, новчаних средстава и других потраживања и
обавеза, који је саставни део ове Одлуке.

3.тачка дневног реда

Усвајање извештаја о извршеном попису основних средстава ( непокретности
и опреме )

Комисија за попис основних средстава (непокретности и опреме) формирана
Одлуком бр. 444-1 од 30.11.2021. године је доставила извештај о извршеном попису. На
основу члана 20 тачка 15) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020.године) и
члана 36 тачка 15)  Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од
13.03.2018.године), а у вези са чланом 13 Правилника о начину и роковима вршења попис
имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр.33/2015 и 101/2018) и
члана 26-28 Правилником  о начину и роковима вршења пописа  у ВШССОВ у Кикинди
(464-4 од 22.12.2021.) на седници Савета ВШССОВ у Кикинди, предложена је и са 16
гласова ЗА, донета следећа:

О Д Л У К А
Савет ВШССОВ у Кикинди усваја извештај Комисије за попис основних

средстава ( непокретности и опреме ), који је саставни део ове Одлуке.

4.тачка дневног реда
Усвајање извештаја о извршењу буџета  за период 01.01.-31.12.2021. године

На основу члана 63 став 1 тачке 5)  Закона о високом образовању (Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 20 став 1 тачке 5)  Статута ВШССОВ у
Кикинди ( бр. 287-3  од 24.09.2020. год.) и члана 36 став 1 тачке 5) Пословника о раду
Савета  (71-3 од 13.03.2018. год.), као и предлога извештаја о извршењу буџета  за период
01.01.-31.12.2021. године,  достављеног од стране Службе рачуноводства, предложена је и
са 16 гласова ЗА, донета следећа:

ОДЛУКА
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

усваја Извештај о извршењу буџета  за период 01.01.-31.12.2021. године, који је
саставни део ове Одлуке.

5.тачка дневног реда

Доношење  Финансијског плана за 2021. годину
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На основу члана 63 став 1 тачка 4) Закона о високом образовању („Сл. гласник РС",
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 20 став 1 тачка 4) Статута ВШССОВ у
Кикинди (287-3 од 24.09.2020. године)  и члана 36 став 1 тачка 4) и Пословника о раду
Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године)  и предлога Финансијског плана
ВШССОВ у Кикинди за 2022. годину, достављеног од стране Службе рачуноводства,
предложена је и са 16 гласова ЗА, донета следећа:

ОДЛУКА
   Савет ВШССОВ у Кикинди  доноси Финансијски план ВШССОВ у Кикинди

за 2022. годину, који је саставни део ове одлуке.
6.тачка дневног реда

Доношење Плана јавних набавки за 2022. годину
На основу члана 63 став 1 тачка 4) Закона о високом образовању Сл. гласник РС",

бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 20 став 1 тачка 4) Статута ВШССОВ у
Кикинди (287-3 од 24.09.2020. године) и члана 36 став 1 тачка 4), Пословника о раду
Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године) члана 42 Правилника о јавним
набавкама ВШССОВ у Кикинди и предлога Плана јавних набавки ВШССОВ у Кикинди за
2022. годину, достављеног од стране Службе рачуноводства, који је  достављен у прилогу,
предложена је и са 16 гласова ЗА, донета следећа:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди доноси План јавних набавки ВШССОВ у Кикинди

за 2022. годину, који је саставни део ове одлуке.

            Гласање је трајало до 10.00 часова   31.01.2022. године.
Прилог записнику-гласови.

            Записник сачинила

____________________________
        Јелена Грбић Латиновић

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди

_________________________
Синиша Одаџин

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs
Број: 59-1
Дана: 28.02.2022. године
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На основу члана 47. и 48. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од
13.03.2018.), сачињен је

ЗАПИСНИК
са XXII-V седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди, одржане дана 28.02.2022  године, са почетком у 13.00 часова, у
библиотеци Школе.

Седници присуствују: 1. Синиша Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач,
наставник страног језика, заменик председника Савета, 3. др Србислава Павлов,
проф.струк.студ., 4. др Љиљана Крнета, проф.струк.студ.,  5. др Јелена Мићевић
Карановић, проф.струк.студ. 6. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 7. МА Ана
Вукобрат, асистент, 8. др Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ. 9. др Драгана
Малешевић, проф.струк.студ. 10. др Владимир Варађанин, 11. Уна Родић, студент , 12.
Никола Халаи, студент , 13. Светлана Крнета, студент 14. Милорад Карановић,
представник Оснивача.

Седници нису присуствовали: 1. Срђан Сивчев, представник Оснивача , 2.  Милана
Псодоров, представник Оснивача 3. Мирјана Дражић, представник Оснивача  представник
Оснивача 4. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача (најавили  одсуство са седнице), 5.
Зорица Телечки, представник Оснивача 6. Ивана Иветић 7.Ана Ковачевић, ( нису најавили
одсуство са седнице).

Седници присуствују директор Школе др Ангела Месарош Живков,  секретар
Школе Јелена Грбић Латиновић и шеф рачуноводства Снежана Букуров.

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све присутне
и констатовао да са 14 присутних чланова постоји кворум. Подсетио је тачке дневног реда
који је достављен члановима Савета. Потом је прочитао допис бр. 73 од 28.02.2022. године
директорке Школе о повлачењу оставке.  С тим у вези предлаже брисање две последње
тачке дневног реда, односно разрешење директора и именовање в.д.директора и предлаже
измењени дневни ред.

.Како није било примедби  на дневни ред присутни су једногласно усвојили:
Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.Усвајање записника са електронске седнице 31.01.2022;
2.Усвајање Финансијског извештаја за 2021. годину -  завршни рачун;
3.Доношење одлуке о висини школарине за школску 2022/23. годину;
4.Доношење Одлуке о износу школарине за студије и накнадама за пружање

услуга из образовне делатности Школе у школској 2022/2023. године;
5.Доношење одлуке о висини новчане награде студенту генерације школске

2018/19. године.
6.Разно.

1.тачка дневног реда

Усвајање записника са електронске седнице 31.01.2022;

На основу записника који су члановима Савета достављени  у прилогу, а у вези са
чланом 26 Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди,  предложена је и са 13,
гласова ЗА, донета следећа:

О Д Л У К А



430

Усваја се записник са  електронске седнице  од  31.01.2022.
2.тачка дневног реда

Усвајање Финансијског извештаја за 2021. годину -  завршни рачун
Синиша Одаџин је поводом ове тачке дао реч шефици рачуноводства Снежани

Букуров.
Она је напоменула да је финансијски извештај за 2021. годину- завршни рачун
благовремено достављен члановима Савета. Извештај је рађен у Exel табели и садржи
образложење, резиме урађеног. Уколико има неких питања чланови могу слободно да их
поставе. Питања није било. Након овог излагања, предсетник Савета је ставио Извештај на
гласање те је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

усваја Финансијски извештај за 2021. годину- завршни рачун , који је саставни део
ове Одлуке.

Милорад Карановић  је приступио седници након усвајања ове тачке дневног реда ,
односно у 13: 00 часова.

3.тачка дневног реда
Доношење одлуке о висини школарине за школску 2022/23. годину
Председник Савета је напоменуо да је Одлуком Наставно- стручног већа бр. 44-2

од  22.02. 2021. године  дат предлог за висину школарине за Основне струковне студије
сви студијски програми  и Мастер струковне студије.  Наведена Одлука је достављена уз
позив за седницу. Како на наведени предлог није било примедби донета је једногласно
следећа:

ОДЛУКА

Висина школарине у ВШССОВ у Кикинди за школску 2022/23. годину износи:
   - Основне струковне студије сви студијски програми- 48.000,00 динара;
    - Мастер струковне студије -70.000,00 динара

4.тачка дневног реда

Доношење Одлуке о износу школарине за студије и накнадама за пружање
услуга из образовне делатности Школе у школској 2022/2023. године;

Председник Савета је истакао да се у односу на прошлу годину Ценовник разликује
само у цени  признавања  пријемног испита са друге високошколске установе.  Др Љиљана
Крнета је истакла да сматара да су трошкови уписа сувише високи, те да њихов износ не
би требао да пређе 2.000,00 динара. Сматра да износ опредељује кандидате да ли ће се
уписати или не. Сматра да  бар треба омогућити плаћање тих трошкова на рате.
Председник Саета је ставио Ценовник на гласање, са постојећим износом за трошкове
уписа, односно 4.000,00 динара, уз образложење да су ти трошкови већ у једној
предходној прилици смањени, те је са 13 гласова ЗА, 1 ПРОТИВ, донета следећа:

ОДЛУКА
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Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
доноси Одлуку о износу школарине за студије и накнадама за пружање услуга из
образовне делатности Школе у школској 2022/2023. години,  која је саставни део ове
Одлуке.

5.тачка дневног реда
Доношење одлуке о висини новчане награде студенту генерације школске

2018/19. године.

Председник Савета је подсетио да је  Одлуком Наставно-стручног већа бр бр.18-4
од 28.01.2022. године,  НИКОЛА (Золтан ) ХАЛАИ  (бр.дос. 5492),  са општим успехом
9,82  на програму Струковни васпитач деце предшколског узраста,  проглашен за студента
генерације школске 2017/18.године. Наведена Одлука је достављена уз позив за седницу.
Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања је прописано
да новчани део награде одређује Савет ВШССОВ у Кикинди.

Председник Савета је подсетио да је та награда до сада износила 10.000, 00 динара.
МА Тања Бркљач је предложила исти износ, с обзиром да нисмо мењали ни цене
школарине  и осталих трошкова. Др Јелена Мићевић Карановић је предложила да тај
износ ипак буде 12.000,00 динара.  Предлог је једногласно прихваћен и донета је следећа:

ОДЛУКА

Савет ВШССОВ у Кикинди одређује висину новчане награде за студента
генерације уписане 2018/19. године  у износу од 12.000,00 динара.

6.тачка дневног реда

Разно

Др Љиљана Крнета је поводом ове тачке рекла да би било лепо обезбедити
симболичан поклон за 8. Март. Шефица рачуноводства, Снежана Букуров је рекла да иако
ПКУ за високо образовање то дозвољава, Закон о буџету поставља ограничења, али да ће
проверити пропис за текућу годину. Др Малешевић је рекла да цена горива скаче и да не
могу да се покрију трошкови доласка,потребно је доплатити око 400 динара по доласку,
те да се види шта може да се уради по том питању.  Снежана Букуров је рекла да је и то
регулисано ПКУ за високо образовање, као и да зависи тренутно од висине цене карте
„Аутопревоза“.

Потом је дата реч директорки Школе др Ангели Месарош Живков која се захвалила
свима на подршци упућеној поводом поднете оставке, те да су неке ствари преовладале да
исту повуче. „Сматрам да Школа може да функционише као институција ако се сви
укључимо у њен рад  и ако нам је интерес њено  напредовање. За питања која имате неке
недоумице, нејасноће стојим вам на располагању, као и Наставно-стручно веће и Савет, а
инспекције су ту за сумњу у незаконите радње. Одговорност је на директору, али и на
свим запосленима Школе.

Подршка пружена мени као директору Школе треба да буде и међусобна подршка у
колективу и да се проблеми решавају унутар институције.“
            Пошто је исцрпљен Дневни ред председник Савет је закључио седницу у 13:30
часова.
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            Записник сачинила

____________________________
        Јелена Грбић Латиновић

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди

_________________________
Синиша Одаџин

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs
Број: 165-1
Дана: 04.05.2022. године

На основу члана 47. и 48. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од
13.03.2018.), сачињен је

ЗАПИСНИК
са XXIII-V седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди, одржане дана 04.05.2022  године, са почетком у 13.00 часова, у
библиотеци Школе.

Седници присуствују: 1. Синиша Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач,
наставник страног језика, заменик председника Савета, 3. др Србислава Павлов,
проф.струк.студ., 4. др Љиљана Крнета, проф.струк.студ.,  5. др Јелена Мићевић
Карановић, проф.струк.студ. 6. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 7. МА Ана
Вукобрат, асистент, 8. др Данијела Радловић Чубрило проф.струк.студ. 9. др Драгана
Малешевић, проф.струк.студ. 10. др Владимир Варађанин, 11., Никола Халаи, студент , 12.
Милорад Карановић, представник Оснивача.

Седници нису присуствовали: 1. Срђан Сивчев, представник Оснивача , 2.  Милана
Псодоров, представник Оснивача 3. Мирјана Дражић, представник Оснивача  представник
Оснивача 4. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача (најавили  одсуство са седнице), 5.
Зорица Телечки, представник Оснивача 6. Ивана Иветић 7.Ана Ковачевић, ( нису најавили
одсуство са седнице), 8. Уна Родић, студент, 9. Светлана Крнета, студент.

Седници присуствују директор Школе др Ангела Месарош Живков,  секретар
Школе Јелена Грбић Латиновић и шеф рачуноводства Снежана Букуров.

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све присутне
и констатовао да постоји кворум.

.Како није било примедби  на дневни ред присутни су једногласно усвојили:

Д Н Е В Н И    Р Е Д
6.Усвајање записника са седнице 28.02.2022.
7.Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2022.-31.03.2022.
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8.Доношење ребаланса Финансијског плана за 2022. годину;
9.Доношење ребаланса Плана јавних набавки за 2022. годину;
10.Доношење одлуке о расписивању интерног конкурса за избор директора;
11.Доношење следећих Правилника:

- Правилник о награђивању и оцењивању запослених у ВШССОВ у
Кикинди;

- Правилник о поклонима запослених у ВШССОВ у Кикинди;
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима наставника и

сарадника,ангажованих уговором о допунском раду ;
- Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних

налога
и налога за службено путовање;
            -  Правилник о образовању и стручном усавршавању запослених у

ВШССОВ у Кикинди;
7. Разно;
Пре преласка на расправљање по тачкама дневног реда председник Савета је

поменуо питање правдања изостанака чланова Савета, посебно оних који су представници
Оснивача. Рекао је да је написао један допис-писмо Покрајини , као предлог за разрешење
нективних чланова Савета. Прихвата одговорност што то није учињено раније. Поновио је
да чланство треба да представља част за именоване. Потом је ставио предлог на гласање те
је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА
  Савет ВШССОВ у Кикинди усваја предлог да се Покрајинској влади достави

Предлог за разрешење неактивних чланова Савета ВШССОВ у Кикинди, који је
саставни део ове Одлуке.

1.тачка дневног реда
Усвајање записника са седнице 28.02.2022.

На основу записника који је  члановима Савета достављен  у прилогу, а у вези са
чланом 26 Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди,  предложена је и једногласно ,
донета следећа:

О Д Л У К А
Усваја се записник са редовне  седнице  одржане дана   28.02.2022.
Милорад Карановић  је приступио седници након усвајања ове тачке дневног реда ,

односно у 13: 10 часова.
2.тачка дневног реда

Усвајање Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2022.-31.03.2022.

Синиша Одаџин је поводом ове тачке дао реч шефици рачуноводства Снежани
Букуров, која је навела следеће: Остварени приходи и примања у наведеном периоду
износе 15.706.938,14 од тога приходи из буџета АПВ Војводина  12.348.088,14 и из
осталих извора тј.сопоствених 3.358.850,00. Приходи из буџета утрошени су за зараде
запослених у потпуности. Финансирања по основу критеријума из Уредбе није било,  тако
да смо сталне трошкове измиривали из сопствених средстава. У колони 11. Обрасца 5
исказан је дефицит у износу од 1.331.469,75. Почетни салдо на рачуну износио је
2.363.786,71 динара, те је  дефицит  настао због трошења поменутих средстава.
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Питања није било. Након овог излагања, председник Савета је ставио Извештај на
гласање, те је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА
Савет Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

усваја Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2022.-31.03.2022., који је саставни
део ове Одлуке.

3.тачка дневног реда
Доношење ребаланса Финансијског плана за 2022. годину;

Материјал за ову тачку дневног реда достављен је запосленима уз позив за
седницу.Синиша Одаџин је поводом ове тачке дао реч шефици рачуноводства Снежани
Букуров, која је навела следеће:  Мења се Финансијски план Високе школе струковних
студија за образовање васпитача у Кикинди за 2022. годину, из јануара месеца ове године,
тако што се буџетски приходи,  расходи и издаци увећавају за износе средстава која су
нам одобрена од стране Покрајинског Секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност:

1.  Број: 142-451-2008/2022-03 у износу од 300.000 динара за набавку Фотокопир
апарата и лаптопа,

2.  Број: 142-451-2000/2022-2 у износу од 1.950.000,00 динара за адаптацију учионица,
3. Број: 116-401-5007/2022-2 у износу од 169.450,00 динара за набавку спортских

реквизита за реализацију наставе из     области физичког васпитања и спорта,
4. Број: 142-451-1446/2022-2/1 у износу од 500.000,00 динара за реализацију

развојноистраживачког пројелкта (др Р.Шапић)
5. Број: 142-451-1493/2022-2 у износу од 496.750,00 динара за реализацију

развојноистраживачког пројелкта (др А.М.Живков)
6. Број: 142-451-2188/2022-2/1 у износу од 466.250,00 динара за реализацију

развојноистраживачког пројелкта (др Т.Грујић)
7. Број: ............................................... у износу од 66.000 динара
8. Број: ............................................... у износу од 400.000 динара
9.  као и средстава пренетих по основу критеријума из Уредбе.

Детаљнији преглед се налази у табели Ребаланс плана за 2022. по изворима финансирања
са упоредним прегледом  плана усвојеног у  јануару месецу ове године.
Питања није било. Након овог излагања, предсетник Савета је ставио Извештај на гласање
те је једногласно донета следећа:

ОДЛУКА
  Савет ВШССОВ у Кикинди доноси ребаланс  Финансијског плана ВШССОВ у
Кикинди за 2022. годину, који је саставни део ове Одлуке.

4.тачка дневног реда
Доношење ребаланса Плана јавних набавки за 2022. годину

Материјал за ову тачку дневног реда достављен је запосленима уз позив за седницу.
Председник Савета  је рекао да је ова тачка дневног реда у непосредној вези са
претходном. Те како питања и примедби није било, једногласно је донета:

ОДЛУКА
  Савет ВШССОВ у Кикинди доноси ребаланс Плана јавних набавки ВШССОВ
у Кикинди за 2022. годину, који је саставни део ове Одлуке.
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5.тачка дневног реда
Доношење одлуке о расписивању интерног конкурса за избор директора
Председник Савета је поводом ове тачке дневног реда навео да, др Ангели

Месарош Живков, директору Школе, истиче мандатни период од три године дана
17.12.2022. године, те да је Статутом Школе  прописано да Савет расписује интерни
конкурс за избор директора најмање шест месеци пре истека мандата изабраног
директора. Поред наведеног потребно је формирати Комисију за избор директора.

Предложио је да чланови Комисије буду Јелена Грбић Латиновић, Срђан
Карановић и Тања Бркљач.

Др Јелена Мићевић Карановић је рекла да не би требало да Срђан Карановић буде у
Комисији с обзиром да није консултован о истом.

Потом је предложен Владимир Варађанин. Поред тога председник Савета је и
прочитао текст интерног Конкурса.  Једногласно је донета следећа:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди расписује интерни конкурс са условима за избор

директора.
Савет ВШССОВ у Кикинди формира Комисију за избор директора у саставу:

Јелена Грбић Латиновић, секретар Школе, председник Комисије,  Владимир
Варађанин, руководилац послова информационих система и технологија, члан
Комисије и МА Тања Бркљач, наставник страног језика, члан Комисије.

6.тачка дневног реда
Доношење следећих Правилника:

- Правилник о награђивању и оцењивању запослених у ВШССОВ у
Кикинди;

- Правилник о поклонима запослених у ВШССОВ у Кикинди;
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима наставника и

сарадника,ангажованих уговором о допунском раду ;
- Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних

налога
и налога за службено путовање;
            -  Правилник о образовању и стручном усавршавању запослених у

ВШССОВ у Кикинди;

Предлози свих Правилника су достављени уз позив за седницу. Секретар Школе је
укратко рекла да не постоје веће измене него у досадашњим правилницима, постојећи су
сасвим коректни, али датум доношења истих је одавно. Нека правила су се незнатно
изменила и с тиму вези су извршене корекције.

Правилник о награђивању и оцењивању запослених у ВШССОВ у Кикинди
Владимир Варађанин је рекао да код критерима за утврђивање стимулације која је
табеларно наведена, раздвојена је настава и ненастава, с тим да је код наставника наведено
оно што им и стоји у уговору о раду, док код ненаставе ти критеријуми се разликују од
оних наведених у уговору о раду. Предлог је изједначити критеријуме. Др Љиљана Крнета
се није сложила са наведеним наводећи да наставницима то јесте опис посла,али да се
разликује његов обим , као и да оно што раде преко недеље, понављају и радним суботама.
Навела је и да наставници за свој рад свакако и пишу извештаје, месечне годишње,
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евалуацију итд. Др Драгана Малешевић је такође става да критеријуми треба да буду
различити .  Др Наташа Милошевић Адамовић је рекла да њој није јасно ко добија
стимулацију, који су критеријуми и ко се награђује.  Директорка Школе је рекла да су све
одлуке транспарентне и да могу да се погледају у било које доба. Навела је да код
наставника постоји норма часова 6-12, која се узима у обзир, број завршних радова које
наставник има и др. Суштина је и да сама стимулације зависи од финансијске ситуације у
Школи, како је и предвиђено у Правилнику. Предлог Владимира Варађанина је стављен на
гласање,а ЗА исти је било 4 члана Савета. Осам чланова је било ЗА то да остане како је
предложено . Владимир Варађанин је поставио питање стимулације директора , те је тај
члан прецизиран и додата реч „ДО“ 30% стимулације.

На основу наведеног донета је следећа:
ОДЛУКА

Савет ВШССОВ у Кикинди доноси  Правилник о награђивању и оцењивању
запослених у ВШССОВ у Кикинди, који је саставни део ове Одлуке.

Надаље је на гласање стављен  Правилник о поклонима запослених у ВШССОВ у
Кикинди и  Правилник о правима, обавезама и одговорностима наставника и
сарадника,ангажованих уговором о допунском раду, те како није било примедби на исте,
донете су следеће:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди доноси  Правилник о поклонима запослених у

ВШССОВ у Кикинди који је саставни део ове Одлуке.
ОДЛУКА

Савет ВШССОВ у Кикинди доноси Правилник о правима, обавезама и
одговорностима наставника и сарадника,ангажованих уговором о допунском раду

Правилник о садржини, издавању, вођењу и евиденцији путних налога и
налога за службено путовање

Секретар Школе је рекла да је овај Правилник усклађен са Законом о превозу у
друмском саобраћају и Правилником о издавању путних налога

Владимир Варађанин је предложио да се у члану 9 трошкови горива додају речи у
висини 30% цене једног литра погонског горива по пређеном километру као у и
Правилнику о накнадама и другим примањима који смо већ кориговали према ПКУ за
високо образовање.

Секретар Школе је рекла да се не слаже, сматра да наведено није у вези са
поменутим чланом, поменути члан регулише сасвим другачије питање, односно ближе
одређује наведену накнаду.

Наведена измена је усвојена, те је једногласно донета следећа:
ОДЛУКА

Савет ВШССОВ у Кикинди доноси Правилник о садржини, издавању, вођењу
и евиденцији путних налога и налога за службено путовање
-  Правилник о образовању и стручном усавршавању запослених у ВШССОВ у
Кикинди;
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Надаље је на гласање стављен Правилник о образовању и стручном усавршавању
запослених у ВШССОВ у Кикинди, те како није било примедби на исти,  донета је
следећа:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди доноси Правилник о образовању и стручном

усавршавању запослених у ВШССОВ у Кикинди.
7.тачка дневног реда

Разно
Под овом тачком дневног реда Владимир Варађанин је рекао да има примедбу на

Правилник о дисциплинској  и  материјалној  одговорности студената Високе школе
струковних студија за образовање васпитача у Кикинди  где је наведено да кашњење  на
почетку испита представа тежу повреду обавезе студента. Након краће дискусије
одлучено је да наведену повреду треба сврстати под лакше повреде обавеза, те је
једногласно  донета следећа:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди мења Правилник о дисциплинској  и

материјалној  одговорности студената Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди  тако што из члана 7 став 1 тачка 4 бришу речи
„Кашњење на почетку  испита“.

Речи „Кашњење на почетку  испита“ уписују се у члан 6 став 1 тачка 5.
У свему осталом Правилник остаје неизмењен.

            Пошто је исцрпљен Дневни ред
председник Савет је закључио седницу у
13:50 часова.             Записник сачинила

____________________________
        Јелена Грбић Латиновић

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди

_________________________
Синиша Одаџин

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs
Број: 260-1
Дана: 24.06. 2022. године

На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК
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са XX-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 21. 06. 2022. године до 24.06.
2022. године до 10,00 часова.

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша
Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик
председника Савета, 3. др Србислава Павлов, проф.струк.студ., 4. др Љиљана Крнета,
проф.струк студ., 5. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6.  др Данијела
Радловић Чубрило проф.струк.студ., 7. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ 8. др
Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 9. др Владимир Варађанин, 10.Светлана Крнета,
студент, 11. Никола Халаи, студент. 12.Уна Родић, студент 13., Милорад Карановић,
представник Оснивача, 14. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, 15. МА Ана
Вукобрат, асистент, 16. Милана Псодоров, представник Оснивача, 17. Срђан Сивчев,
представник Оснивача

Нису гласали: 1 2. Зорица Телечки, представник Оснивача, 3. Ана Ковачевић
представник Оснивача, 4. Ивана Иветић представник Оснивача, 5. Мирјана Дражић,
представник Оснивача
          Свим члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке:

Д Н Е В Н И    Р Е Д
1.Доношење ребаланса 2 Финансијског плана за 2022. годину;
2.Доношење ребаланса 2  Плана јавних набавки за 2022. годину;
3.Доношење одлуке о измени  Одлуке о износу школарине за студије и

накнадама за пружање услуга из образовне делатности Школе у школској
2022/2023. Године

1.тачка дневног реда
Доношење ребаланса 2 Финансијског плана за 2022. годину

Служба рачуноводства је доставила Предлог ребаланса  2 Финансијског плана
ВШССОВ са образложењем, те је на основу  члана 63 став 1 тачка 4) Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 -
др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 20 став 1
тачка 4) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020. године)  и члана 36 став 1
тачка 4) и Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године),
предложена и донета следећа:

ОДЛУКА
  Савет ВШССОВ у Кикинди доноси ребаланс 2 Финансијског плана

ВШССОВ у Кикинди за 2022. годину, који је саставни део ове Одлуке.
2.тачка дневног реда

Доношење ребаланса 2 Плана јавних набавки за 2022. годину
Служба рачуноводства је доставила Плана јавних набавки за 2022. годину

ВШССОВ са образложењем, те је на  основу члана 63 став 1 тачка 4) Закона о високом
образовању Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др.
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 20 став 1
тачка 4) Статута ВШССОВ у Кикинди (287-3 од 24.09.2020. године) и члана 36 став 1
тачка 4), Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од 13.03.2018.године),
члана 42 Правилника о јавним набавкама ВШССОВ у предложена и донета следећа :

ОДЛУКА
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    Савет ВШССОВ у Кикинди доноси ребаланс 2 Плана јавних набавки
ВШССОВ у Кикинди за 2022. годину, који је саставни део ове одлуке.

3.тачка дневног реда
На основу Одлуке 183-4/1 од 13.05.2022. Наставно стручног већа ВШССОВ у

Кикинди је предложило  Савету ВШССОВ у Кикинди да коригује Одлуку о износу
школарине за студије и накнадама за пружање услуга из образовне делатности Школе у
школској 2022/2023. години у делу који се односи на накнаду за промену изборног
предмета у износу 2.000,00 динара, те предлаже накнаду у износу од 3.000,00 динара као и
праксу рада у Школи предложена је и донета следећа:

ОДЛУКА
Мења се Одлука о износу школарине за студије и накнадама за пружање

услуга из образовне делатности Школе у школској 2022/2023. години у члану 7 ОСС
тачка 25  у делу који се односи на накнаду за промену изборног предмета,  те уместо
цифре  2.000,00 динара, уписује се цифра од 3.000,00 динара.

Мења се Одлука о износу школарине за студије и накнадама за пружање
услуга из образовне делатности Школе у школској 2022/2023. години у члану 7 ОСС
тачка 13  у делу који се односи на издавање уверења о положеним испитима додају се
речи „уверења о положеном стручном испиту и сл. уверења“ .

Мења се Одлука о износу школарине за студије и накнадама за пружање
услуга из образовне делатности Школе у школској 2022/2023. години у члану 7 МСС
додаје се  тачка 25  „ накнада за промену изборног предмета у износу  3.000,00
динара“.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

            Гласање је трајало до 10.00 часова   24.06.2022. године.
Прилог записнику-гласови.

            Записник сачинила

____________________________
        Јелена Грбић Латиновић

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди

_________________________
Синиша Одаџин

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs
Број: 357-1
Дана: 23.09.2022. године
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На основу члана 47. и 48. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди (71-3 од
13.03.2018.), сачињен је

ЗАПИСНИК
са XXV -V седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање

васпитача у Кикинди, одржане дана 23. 09. 2022.  године, са почетком у 12.00 часова,
у библиотеци Школе.

Седници присуствују: 1. Синиша Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач,
наставник страног језика, заменик председника Савета, 3. др Србислава Павлов,
проф.струк.студ., 4. др Љиљана Крнета, проф.струк.студ.,  5. др Наташа Милошевић
Адамовић, предавач, 6. МА Ана Вукобрат, асистент, 7. др Данијела Радловић Чубрило
проф.струк.студ. 8. др Драгана Малешевић, проф.струк.студ. 09. др Владимир Варађанин,
10., Никола Халаи, студент , 11. Милорад Карановић, представник Оснивача, 12.  Светлана
Крнета, студент.

Седници нису присуствовали: 1. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ.
(боловање ), 2. Срђан Сивчев, представник Оснивача , 3.  Милана Псодоров, представник
Оснивача 4. Мирјана Дражић, представник Оснивача  5. Ведран Ђурасовић, представник
Оснивача 6. Зорица Телечки, представник Оснивача 7. Ивана Иветић 8.Ана Ковачевић, (
нису најавили одсуство са седнице), 9. Уна Родић, студент,

Седници присуствују директор Школе др Ангела Месарош Живков  и  секретар
Школе Јелена Грбић Латиновић.

Председник Савета Синиша Одаџин отворио је седницу,  поздравио је све присутне
и констатовао да постоји кворум. Председник Савета је подсетио присутне да је на ранијој
седници донета Одлука којом се предлаже Оснивачу Школе да разреши  чланове Савета
који су представници оснивача  због неактивности у самом Савету, те да именује нове.
Захтев није усвојен, председнику Савета је  усмено речено да ће ускоро избори за нови
сазив, те ће се онда и бирати нови чланови. Председник Савета је рекао да је недопустиво
да чланови Савета не долазе, а у питању је избор за директора Школе, чиме се и ремети
функционисање саме Школе.

Како није било примедби  на дневни ред присутни су једногласно усвојили:
Д Н Е В Н И    Р Е Д

12.Усвајање записника са седнице 04. 05. 2022. и електронске седнице  24. 06.
2022. године;

13.Избор директора Школе;
14.Разматрање предлога Наставно- стручног већа о накнадама васпитачима

менторима на одбранама завршних мастер радова;
15.Разно;

1.тачка дневног реда
Усвајање записника са седнице 04. 05. 2022. и електронске седнице  24.

06. 2022. године;
На основу записника који је  члановима Савета достављен  у прилогу, а у вези са

чланом 26 Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди,  предложена је и једногласно ,
донета следећа:

О Д Л У К А
Усваја се  записник са седнице 04. 05. 2022. и електронске седнице  24. 06. 2022.

године
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2.тачка дневног реда
Избор директора Школе

Синиша Одаџин је прочитао Одлуку Наставно-стручног већа бр. 337-6  од
12.09.2022.  године  којим је једногласно   Наставно –стручно веће ВШССОВ у Кикинди
предложило Савету ВШССОВ у Кикинди за избор директора ВШССОВ у Кикинди –
кандидата др Ангелу Месарош Живков. Потом је прочитао извод из записника
Секретаријата којим је једногласно одлучено  следеће: Секретаријат Школе предлаже
Савету ВШССОВ у Кикинди,  за избор директора Школе -  кандидата др Ангелу Месарош
Живков. Оба документа су достављена члановима Савета уз позив за седницу, као и
Записник о испуњености формалних услова и План вршења функције пословођења. На
основу наведених предлога потребно је у складу са Статутом и општим актима Школе
спровести поступак избора директора. Формирана је трочлана Комисија за спровођење
поступка избора у саставу : МА Тања Бркљач, наставник страног језика,  Светлана Крнета,
студент и  др Владимир Варађанин, представник Секретаријата. Комисија је поделила
гласачке листиће. Приступило се тајном гласању. Гласачки листићи су убачени у гласачку
кутију. Потом се Комисија повукла у засебну просторију, ради пребројавања гласова и
формирања записника. МА Тања Бркљач је прочитала резултате гласања,  наиме сви
присутни су гласали, није било непопуњених подељених листића, те је са 12 гласова ЗА, 0
ПРОТИВ  и 0 УЗДРЖАНО донета следећа:

ОДЛУКА
Констатује се да др Ангели Месарош Живков престаје мандат директора дана

17. 12. 2022. године,  истеком рока на који је бирана.
Савет ВШССОВ у Кикинди за директора Високе школе струковних студија за

образовање васпитача у Кикинди бира др Ангелу Месарош Живков, професор
струковних студија,  на мандатни период од три године, почев од 18. 12. 2022. године.

Записник и гласачки листићи се чувају у затвореној коверти у сефу Школе.
Др Ангела Месарош Живков се захвалила присутним члановима Савета.

3.тачка дневног реда
Разматрање предлога Наставно- стручног већа о накнадама васпитачима

менторима на одбранама завршних мастер радова

Савету Школе је достављена Одлука НС већа бр. 337-10 од 12. 09. 2022. године
којом се предлаже Савету Школе да размотри доношење Одлуке, а којом ће се утврдити
накнада за васпитаче менторе који учествују у Комисијама за одбране  завршног мастер
рада.

Др Владимир Варађанин је поводом ове тачке рекао да ће он сам гласати против, из
више разлога. Пита се зашто би неки чланови Комисије за одбрану били плаћени, а остали
не. Напомиње да по акредитацији нисмо више у обавези да имамо васпитача ментора у
Комисијама. Синиша Одаџин се сложио са наведеним.

Ма Тања Бркљач се надовезала и каже да се стиче утисак да се сви труде да изаберу
Комисију коју чине наставници из Школе, чини се да бирање васпитача ментора и
компликује процедуру. Зна да долазак васпитача ментора заиста изискује трошак.

Директорка Школе је рекла да друге Школе немају васпитаче менторе у
Комисијама због стандарда.
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Председник Савета је потом ставио  следећи предлог одлуке која је једногласно
усвојена:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди не усваја предлог Наставно- стручног већа о

утврђивању накнаде за васпитаче менторе,  који учествују у Комисијама за одбране
завршног мастер рада.

Савет ВШССОВ у Кикинди предлаже Наставно-стручном већу да размотри
измену Правилника о Мастер струковним студијама у делу који се односи на:

- Измену  одредбе којом је прописано учешће  васпитача ментора у одбранама
завршних мастер радова, те предлаже учешће само наставника Школе у
одбранама;

- Измену одредбе која  се односи на број примерака штампане верзије рада, те
уместо 4 примерка предлаже 2.

4.тачка дневног реда
Разно

Председника Савета је под овом тачком ставио на разматрање Одлуке (бр.260-4 од
24.6.2022. године), односно Ценовник Школе, уз образложење да студенти   који нису
благовремено пријавио полагање испита, могу то учинити накнадно, а најкасније 48
часова пре дана у којем је заказан испит. Након тога накнадна пријава испита неће бити
могућа. Накнадну пријаву испита студент пријављује лично или путем мејла Одсеку за
студентска питања уз достављање молбе који испит жели накнадно да пријави и доказ о
уплати трошкова накнадне пријаве у износу од 3.000,00 динара. Уплата важи за све
студенте. Предлог за допуну Одлуке . узрокован је све чешћом појавом неодговорног
односа студената према правилима пријављивања испита.

Др Владимир Варађанин је рекао да треба разумети, да накнадна пријава изискује
пуно посла код запослених, ако и трошак за Школу, велика је потрошња папира код
кориговања записника.

Др Драгана Малешевић се слаже, сматра да ће таква одлука натерати студенте да се
уозбиље, надаље сматра да само уз лекарско оправдање може се пријавити  накнадно
испит без накнаде трошкова. Поставља и питање да ли је могуће да се у записницима
појаве само студенти који имају предиспите бодове.

Др Владимир Варађанин је рекао да је то софтверски изводљиво и да се ради на
томе, тренутно је довољно за пријаву да је оверио семестар и уплатио испите.

Др Љиљана Крнета поводом питања које се тиче уношење у записник студената са
довољним бројем предиспитних поена, истиче да предлог има резон, али сматра да га
треба одложити из разлога што је питање да ли ћемо имати довољан број уписаних на
другој и трећој години.

Надаље, под овом тачком дневног реда др Ангела Месарош Живков је предложила
да Савет треба да размотри накнаде за чланове Комисије за писање извештаја за  избор у
звање које се нису мењале од 2013. године. Накнаде су износиле, 5. 000,00, 3.000,00 и
1.500,00 динара, те сада предлаже накнаде 8.000,00 за председника Комисије и по 4.000,00
за чланове Комисије. Истиче да доношењем Минималних услова за избор у звање није ни
мало лако написати извештај за кандидате, нарочито у случајевима када има више
пријављених кандидата.
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Др Љиљана Крнета се сложила са поменутом захтевношћу писања Извештаја те је
предложила накнаду у износу од 10.000,00 динара за председника Комисије и по 5.000,00
динара за чланове.

Предлог је стављен на гласање, те је једногласно донета следећа: 
ОДЛУКА

Ставља се ван снаге Одлука Савета ВШССОВ у Кикинди бр. 179 од 29. 03.
2013. године.

Савет ВШССОВ у Кикинди утврђује накнаду члановима Комисије за писање
извештаја за избор у звање и то:

- Председник Комисије – 10.000,00 динара, нето износ;
- Чланови Комисије- 5.000, 00 динара, нето износ.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

            Пошто је исцрпљен Дневни ред председник Савет је закључио седницу у 13:10
часова.

            Записник сачинила

____________________________
        Јелена Грбић Латиновић

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди

_________________________
Синиша Одаџин

САВЕТ ВШССОВ У КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57; тел/факс: 0230/422-423; e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs;www.vaspitacka.edu.rs
Број: 367- 1
Дана: 26. 09.  2022. године

На основу члана 48. и 49. Пословника о раду Савета ВШССОВ у Кикинди, сачињен је
ЗАПИСНИК

са XXIII-5 седнице Савета Високе школе струковних студија за образовање
васпитача у Кикинди, одржане електронским путем од 23. 09. 2022. године до 26. 09.
2022. године до 11,00 часова.

Чланови који су учествовали у раду електронски одржане седнице:  1. Синиша
Одаџин, председник Савета, 2. MA Тања Бркљач, наставник страног језика, заменик
председника Савета, 3. др Србислава Павлов, проф.струк.студ., 4. др Љиљана Крнета,
проф.струк студ., 5. др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк.студ. 6.  др Драгана
Малешевић проф.струк.студ., 7. др Наташа Милошевић Адамовић, предавач, 8., др
Владимир Варађанин, 09. Светлана Крнета, студент, 10. Никола Халаи, студент. 11.,
Милорад Карановић, представник Оснивача, 12., Мирјана Дражић, представник Оснивача
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13. Ведран Ђурасовић, представник Оснивача, .14. МА Ана Вукобрат, асистент, 15.
Милана Псодоров, представник Оснивача, 16. Ивана Иветић , представник Оснивача

Нису гласали: 1. Др Јелена Мићевић Карановић, проф.струк. студ.  ( боловање) 2.
Др Данијела Радловић Чубрило , проф.струк.студ 3. Зорица Телечки, представник
Оснивача, 4. Ана Ковачевић представник Оснивача, 5. Срђан Сивчев представник
Оснивача, 6. Уна Родић, студент
          Свим члановима  је путем мејла послат Дневни ред са предлогом одлуке:

Д Н Е В Н И    Р Е Д
1.Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији

послова ВШССОВ у Кикинди;
1.тачка дневног реда

Чланом 32 Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017,
95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021) Правилник о организацији и систематизацији
послова  доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа
управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и
након затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца.

Директорка Школе је доставила предлог  наведеног Правилника бр. 358 од
19.09.2022.  и затражила мишљења репрезентативног синдиката код послодавца. По
достављеном мишљењу бр. 358-3 од 22.09. 2022. Правилник је коригован у складу са
препорукама, уз уважавање мишљења репрезентативног синдиката. Такође, Наставно-
стручно веће је на седници дана 12.09.2022. године донело одлуку о ужим стручним
областима и расподели предмета, која је саставни део овог Правилника .

На основу наведеног члановима Савета ВШССОВ у Кикинди је достављен предлог
Правилника, те је  предложена  и донета  следећа:

ОДЛУКА
Савет ВШССОВ у Кикинди даје сагласност на Правилник о организацији и

систематизацији послова  ВШССОВ у Кикинди, који је саставни део ове Одлуке.
            Гласање је трајало до 11.00 часова   26. 09. 2022. године.

Прилог записнику-гласови.

            Записник сачинила

____________________________
        Јелена Грбић Латиновић

Председник Савета
ВШССОВ у Кикинди

_________________________
Синиша Одаџин

32. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 ИЗВЕШТАЈ  РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ за школску 2021/22.
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У периоду од 01.10.2021. до 30.09.2022. реализовано је следеће у раду школе:

 конкурисање по расписаним конкурсима Покрајиснког секретаријата за високо

образовање и научноистраживачку делатнос – Покрајински секретаријат за високо

образовање и научноистраживачку делатност је одобрио средства по два Конкурса

за суфинансирање за које је Школа послала пројектну документацију:

1. Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката,

опреме и израду пројектно-техничке документације  установа високог образовања

чији је оснивач Aутономна Покрајина Војводина - кречење и замена прозора у 4

учионице – методички, педагошки, ликовни и музички кабинет - износ

1.950.000,00 динара

2. Конкурс за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у

установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина -

 куповина фотокопир апарата за скриптарницу и лаптопа за наставу  – износ

300.000,00 динара

3. Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог

образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину –

одобрена средства за штампање књига др Драгане Малешевић – износ

400.000,00

4. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

је одобрио 3 пројекта по Конкурсу за финансирање развојноистраживачких

пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2021.

години

1. ``Синдром сагоревања на послу код васпитача - студената мастер струковних студија за

образовање васпитача у Војводини``, руководилац пројекта др Роса Шапић, чланови тима:

др Јелена Мићевић Карановић, др Миланка Маљковић, др Србислава Павлов и др Ангела

Месарош Живков – износ 500.000,00

2. ``Интегрисани приступ у подстицању еколошке свети свести код деце предшколског

узраста кроз игру``, руководилац пројекта др Ангела Месарош Живков, чланови тима: др

Јелена Мићевић Карановић, др Миланка Маљковић, др Србислава Павлов и др Наташа

Милошевић Адамовић – износ 496.750,00

http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-obrazovnih-programa-projekata-ustanova-visokog-obrazovanja-ciji-je-osnivac-autonomna-pokrajina-vojvodina-za-2022-godinu/
http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-obrazovnih-programa-projekata-ustanova-visokog-obrazovanja-ciji-je-osnivac-autonomna-pokrajina-vojvodina-za-2022-godinu/
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3. ``Социјализација и учење деце из осетљивих група у контексту пројектног планирања“

руководилац пројекта: др Тамара Грујић, чланови тима: др Данијела Радловић Чубрило,

др Мирсада Џаферовић и др Милорад Степанов – износ 466.255,00

Решења је уручио покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку

делатност проф. др Зоран Милошевић 07.04.2022. http://apv.visokoobrazovanje.vojvod

ina.gov.rs/visoke-strukovne-skole-dobile-9-miliona-dinara-za-realizaciju-razvojnoistrazivackih-

projekata/

          4. По Јавном конкурсу за финансирање пројеката који се баве истраживачко-

уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине у 2022. го

дини у сарадњи са Академијом уметности одобрен је пројекат под називом Перспективе

етномузикологије, члан тима др Кристина Плањанин Симић, проф.

5. Покрајинска  влада  одобрила  средства  за  израду  пројектне  документације  за  хидрантску

мрежу и аутоматску дојаву пожара у износу од 900.000,00 динара

6. Покрајински  секретаријат  за  спорт  и  омладину  одобрио  средства  за Набавка спортских

реквизита за реализацију наставе  из  Области Физичког васпитања и спорта у износу од

169.450,00

- издавање  и  промовисање  Часописа Школе  –  објављени  су  заостали  бројеви  из  претходних

година – закључно са 2021 годином;

 унапређивање, већ постојеће дугогодишње сарадње са Предшколском установом

``Драгољуб Удицки``, као и са другим државним и приватним предшколским

установама – укључени у развојно-истраживачке пројекте.

 склапање уговора о пословно-техничкој сарадњи са Предшколским установама;

 уведен јединствени информациони систем просвете _ЈИСП

 организација изложби уживо и онлајн као део реализованих пројеката и

обележавања почетка школске године и дана Школе.

 Студентски часопис ``Студентска бајка`` - објављенаена су наредна два броја и

реализована је промоција издатих бројева;

 сарадња са институцијама на нивоу локалне заједнице – студенти су посетили

Сувачу, Народни музеј, Терру...урађени промо филмови свих посета

 формирана Медијска секција студената – руководилац – др Јасмина Арсенијевић

 подстицање наставног и ненаставног особља на стручно усавршавање;

http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/visoke-strukovne-skole-dobile-9-miliona-dinara-za-realizaciju-razvojnoistrazivackih-projekata/
http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/visoke-strukovne-skole-dobile-9-miliona-dinara-za-realizaciju-razvojnoistrazivackih-projekata/
http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/visoke-strukovne-skole-dobile-9-miliona-dinara-za-realizaciju-razvojnoistrazivackih-projekata/
http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-koji-se-bave-istrazivacko-umetnickim-stvaralastvom-u-oblasti-umetnosti-s-teritorije-ap-vojvodine-u-2022-godini/
http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-koji-se-bave-istrazivacko-umetnickim-stvaralastvom-u-oblasti-umetnosti-s-teritorije-ap-vojvodine-u-2022-godini/
http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-koji-se-bave-istrazivacko-umetnickim-stvaralastvom-u-oblasti-umetnosti-s-teritorije-ap-vojvodine-u-2022-godini/
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 побољашавање просторних и материјалних услова за рад  - набавка књига за

библиотеку, обновљени лап-тови по учионицама;

 подржавање и подстицање рада Студенстког парламента – студенти активно

учествовали на састанцима Студенстке конференције и укључени у све ваннаставне

активности школе (промоција, пројекти...);

 укључивање студената у стручна тела и рад школе;

 укључивање студената у различите активности школе – научни скупови,

објављивање студентских радова у часописима, трибине, округли столови;

 подстицање студената на укључивање у пројекте, истраживања;

 организација радионица са активним учешћем студената

 настављена сарадња са струковним школама за образовање васпитача у земљи и

иностранству – учешће на међународној конференцији Педагошког факултета из

Бјељине;

 Студенстки Еко тим са акцентом на учешће у пројекту Школска башта – завршен

пројекат Школске баште

 Промоција смера Струковни васпитач за традиционалне игре у Краљеву,

Приједору, у оквиру манифестација Ноћ музеја, Кикиндско лето.... обнављање

сарадње са Културно-уметничким друштвима – промоција јединственог смера

Струковни васпитач за традиционалне игре

 Организована су два Дана отворених врата пре почетка уписног рока;

 Активна промоција школе на профилима на друштвеним мрежама.

У школској 2021/22. години Школа је имала редован и ванредан инспекцијски надзор

Покрајиснке просветне инспекције и редован надзор Министаратсва унутрашњих послова

-одсек за заштиту од пожара.

Извод из записник о редовном инспекцијском надзору:



448



449

Извод из  записника ванредног инспекцијског надзора:
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Извод из записника редовног инспекцијског надзора Министарстав унутрашњих
послова:

Др Ангела Месарош Живков, директор



