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Република Србија
Предшколска установа „Сунце“
Број 1-60-523
Дана 25.03.2020.године
Горњи Милановац

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„СУНЦЕ“ ГОРЊИМИЛАНОВАЦ У ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

Сходно Допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
од 23.03.2020.године, се у циљу мобилисања и конструктивног ангажовања свих
расположивих ресурса у Предшколској установи „Сунце“, и пружања подршке
професионалном повезивању и оснаживању појединаца, установе и система, приоритети у
васпитно-образовном раду у наредном периоду односе се на следеће групе активности:

1. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ОЧУВАЊЕМ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ
ЉУДИ

Ова активност је главни приоритет и спровођење ове активности од стране Предшколске
установе „Сунце“ се планира и остварује у складу са мерама и одлукама Владе Републике
Србије, институцијама, захтевима и упутствима надлежних органа и служби које се прате на
дневном нивоу.

Приоритет је остваривање сталне комуникације са јединицом локлане самоуправе и
кризним штабом образованим на локалном нивоу- праћење инструкција и по потреби,
расположиве људске ресурсе ставити на располагање у циљу спровођења активности заштите
живота, здравља и безбедности становништва у ситуацији ванредног стања, а у складу са
чланом 52. Закона о одбрани.

2. АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА КАКО ДА ОБЕЗБЕДЕ УСЛОВЕ ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ,
УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ У СИТУАЦИЈИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И КУЋНЕ
ИЗОЛАЦИЈЕ.

У условима ванредног стања и кућне изолације (што су тренутно реалне постојеће
околности) потребно је да се обезбеди повољна психолошка клима, организује подстицајна
средина и услови за добробит деце и учење кроз заједничку игру деце и родитеља.

Улога Предшколске установе је да подржи породице у остваривању њихове васпитне
функције, да са њима гради отворену комуникацију и дијалог и понуди им информације,
саветодавну помоћ, идеје и предлоге за међусобно повезивање, заједничко учешће деце и
одраслих у различитим животно-практичним активностима и игри. Васпитачи и стручни
сарадници Предшколске установе „Сунце“ ће у наредном периоду реализовати васпитно-
образовну активност са децом предшколског узраста применом нових метода рада,
коришћењем доступних канала комуникације, интернет, вајбер, ФБ и др.
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3. АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПРОФЕСИОНАЛНОМ ПОВЕЗИВАЊУ И
РАЗМЕНИ ИСКУСТАВА ПРАКТИЧАРА У ФУНКЦИЈИ ИСТРАЖИВАЊА,
ЗАЈЕДНИЧКОГ УЧЕЊА И УНАПРЕЂИВАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА

Грађење заједнице учења практичара, кроз повезивање поједница ПУ, разменом
искустава и заједничким истраживањем, развијање компентенција практичара за оснаживање
породице као примарног васпитача деце и пружање психолошке подршке деци и породицама
у кризи, као и пружање подршке добробити деце и продица у условима ванредног стања,
реално постојећег стања, развијање дигиталних компетенција васпитача у функцији
квалитетне и континуиране комунуникације са породицама и у функцији остваривања
континуираног професионалног развоја уз коришћење дигиталних технологија, је једна од
активности која ће се реализовати у овом кризном периоду а у будућем времену примене
нових Основа програма предшколског васпитања и образовања.
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