
Растимо сви заједно – програм подршке ромским породицама  

 

 

 Циљеви овог програма су: Доступност предшколског васпитања и 

образовања свој деци. Неговати и развијати културу у којој се свако 

поштује и осећа сигурно. Подстицати игру, учење и учешће за сву децу. 

Повећати ниво друштвене бриге за социјално угрожене породице. 

Оснажити родитеље у улози родитеља.Унапредити васпитне 

компентенције породице. 

 

Ред. 

бр. 
Планиране активности 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 
Сарадници 

1. Разговор са представницима друштва 

Ром, сазивање родитељског састанка са 

родитељима који су заинтересовани да 

доводе децу у ПУ 

Директор, 

педагог 

Август, 2014. Друштво 

''Ром'' 

Велико 

Градиште 

2. Распоред  деце у васпитне групе према 

узрасту 

Комисија за 

пријем деце, 

стручна 

служба, 

директор, 

васпитачи 

Август, 

септембар 2014., 

по потреби 

током године 

Друштво 

''Ром'' 

Велико 

Градиште 

3. Позивање на сарадњу Дома здравља и 

Центра за социјални рад из Великог 

Градишта, разрада заједничке 

стратегије 

Директор, 

стручна 

служба.  

Август, 

септембар 2014. 

Дом 

здравља, 

Центар за 

социјални 

рад Велико 

Градиште 

4. Информисање васпитача о програму на 

Стручном већу 

Директор, 

стручна 

служба, 

васпитачи 

Август 2014.  

5. Организовање групних родитељских 

састанака, у сарадњи са педијатријском 

службом Дома здравља, тема: хигијена 

и здравствена заштита деце. 

Директор, 

стручна 

служба, 

педијатри – 

Дом здравља 

Август, 

септембар 2014. 

Васпитачи, 

Дом 

здравља 

Велико 

Градиште 

6. Израда плана контролисања редовних 

долазака у ПУ у сарадњи са Центром за 

социјални рад 

Директор, 

Центар за 

социјални рад, 

васпитачи, 

стручна служба 

Током године Центар за 

социјални 

рад 

7. Појачан педагошко-инструктивни рад у 

васпитним групама у којима су деца 

смештена 

Стручна 

служба 

(педагог, 

Према плану 

педагошко-

инструктивног 

 



психолог, 

логопед) 

рада стручне 

службе 

8. Планирање родитељских састанака на 

нивоу групе у сарадњи са стручном 

службом (актуелне теме, питања) 

Васпитачи, 

стручна служба 

Према плану 

сарадње са 

породицом 

 

9. Организовање додатних едукација за 

родитеље деце ромске националности, 

на теме које се искристалишу као 

потребне 

Стручна 

служба 

У зависности од 

потребе 

 

10. Праћење ефеката постигнутих резултата Директор, 

стручна 

служба, 

васпитачи 

Током и на крају 

радне године, 

увидом у 

педагошку 

документацију. 

Друштво 

''Ром'' 

Велико 

Градиште 

  

Додатне  напомене о условима реализације програма: 

Програм ће се реализовати у склопу редовних васпитно-образовних активности у групи. Уз 

уважавање различитости и посебности деце и њихових породица, поклањањем посебне пажње 

развојним потенцијалима деце. Неговањем игре као аутентичног начина изражавања и учења детета 

предшколског узраста. Тиме ћемо јачати и уважавати васпитно-образовну улогу породице и неговати 

концепцију отвореног система предшколског васпитања и образовања.  

Реализатори програма ће бити васпитачи васпитних група наше ПУ, које похађају ромска деца, 

помоћ у раду ће им пружати стручни сарадници. Програм траје током целе године, укључена су сва 

деца ромске популације која долазе у ПУ.Деца су примљена и распоређена у васпитне групе према 

узрасту коме припадају. Програм финансира локална самоуправа. Програм се прати и вреднује 

увидом у непосредни рад у групи као и увидом у педагошку документацију. Програм прате и 

вреднују Чланови тима за самовредновање, стручна служба, директор. 

 


