
Добро  дошли  у  свет  напредног  образовања,  где  стечено  знање  и  искуство  омогућују  стабилан 

развој  дечијег  карактера,  као  и  формирање  критичког  мишљења  значајног  у  времену  пуном 

изазова где је знање еликсир успеха и као такво једина сигурна инвестиција  у дечију будућност. 

Петнаест година креативног стваралаштва, освојених награда, стручног рада, високих резултата и 

задовољних  осмеха  синоним  су  наших  образовних  установа  вртића  и  ПУ  ,,Анђео  чувар'',  ОШ 

,,Свети Кирило и Методије'' и Гимназије ,,Цар Константин и царица Јелена''. 

Подстицање истраживачког духа, креативно стваралаштво, развој социјалних вештина, неговање 

способности  процене  и  комуникационих  вештина,  активно  учешће  у  тимским  активностима, 

подстицај  емоционалне интелигенције,  неки  су  од приступа  којима  се  свакодневно руководимо 

како би очекивани исходи били извесни и остварени. 

Задовољни и остварени млади људи основа су од које полазимо и циљ којем тежимо.            

Наше образовна установа, коју чине вртић и  Предшколска установа ,,Анђео чувар'', затим Основна 

школа ,,Свети Кирило и Методије'', као и Гимназија ,,Цар Константин и царица Јелена'' простире се 

на око 10000 м2. Локација на којој се налазимо обједињује све бенефите које чини ток реке Дунав, 

као  и  непосредна  близина  Фрушке  горе.  Неговано  зеленило  и  свеж  ваздух  чине  амбијент 

јединственим  у  којем  деца  свакодневно  уживају  и  раздрагано  стичу  нова  искуства.  Три  зграде 

садржајно  су  опремљене  великим  бројем  дидаткичких  елемената  у  складу  са  најсавременијим 

образовним  достигнућима.  Опрема  светских  произвођача  потврђених  у  образовној  делатности, 

чине  ентеријер  и  средства  за  рад.  Такође,  поред  наведеног,  већи  број  спортских  терена 

представља ресурс којем приступ имају сва деца независно од генерацијског узраста. Запослене у 

установи превасходно чине људи остварени у својим професијама, где је љубав прем послу који 

раде и повратна реакција задовољне деце и родитеља уједно и њихова важна препорука. 

Присуство  деце  из  свих  крајева  света  свакодневно  оплемењује  атмосферу  у  којој  деца  вредно 

раде.  Резултате  дечијег  рада  и  њихову  свакодневицу  често  објављујемо  на  нашим  званичним 

порталима  тј.  презентацијама  на  инстаграму,  фејсбуку  и  сајту.  Поред  наведеног,  у  виду 

илустрација,  електронски  шаљемо  снимке  и  слике  боравка  деце  у  установи  родитељима 

директно. 

Честе екскурзије на које водимо децу такође чине њихов недељни садржај. Садржаји и локације 

прилагођени су узрасту. Често се обилазе установе културе од којих са Матицом српском имамо 

дугогодишњу изузетну сарадњу. Такође поред наведеног деца често учествују у радионицама које 

реализује Дечији  културни центар.  Библиотеке и  сусрети  са  писцима  садржаји  су  у  којима деца 

радо учествују. Одлазак у Српску академију наука, као и обилазак референтних   музеја по целој 

Србији садржаји су у којима деца посебно уживају. Уприличене позоришне представе као и хорски 

музички  садржаји  престављају  увек  посебан  доживљај.  Креативни  радови  које  деца  реализују 

кандидују  их  на  велики  број  такмичења  на  којима  учествују  и  где  освајају  запажене  резултате. 

Спортски  саджаји  и  сајмови  уприличени  у  нашем  граду  посебно  су  испраћени  подразумеваним 

учешћем деце наше образовне установе. Један од омиљених садржаја у којем деца целе установе 

посебно уживају  је и одлазак на ергеле и  јахање расних  коња. Обиласци  зоо вртова неке  су од 

екскурзија  са  којих  се  деца  врате  са  великим  бројем  прелепих  искустава  која  их  инспиришу  за 

настанак неки нових креативних садржаја која су тематки испраћена. 



Здравствени аспект развоја деце и његово праћење од  стране наших лекара,  редовна  је пракса 

наше установе већ 16 година. Поред здравственог поставили смо и високе постулате психолошког 

праћења  развоја  деце  сматрајући  да  референтним  тестом  утврђене  карактеристике  личности 

сваког детета понаособ омогућују  адекватан и циљу усмерен индивидуални приступ детету што 

планирана бројност  у одељењима  то и омогућује. Након утврђених резултата   дајемо смернице 

васпитачима,  учитељима  и  наставницима  за  даље  циљане  приступе  у  раду  како  би  планирани 

циљеви били постигнути. Дугогодишње искуство, љубав према послу и стечено знање омогућују 

нам  да  препорукама  и  даљом  стратегијом  допринесемо  унапређењу  квалитета  живота,  рада  и 

функционисања сваког детета понаособ.  

Стручно праћење деце наше установе омогућено је и присуством социолога, психолога и педагога 

где  тимски  приступамо  сагледавању  постигнутог  као  и  стварањем  даљих  планова  реализације 

стратешки постављених циљева у раду са децом. 

Познавање страних језика и њихов значај у савременом свету један је од императива у раду наше 

установе.  Деца  поред  неговања  традиције  и  правилног  усвајања  матерњег  језика,  свакодневно 

раде  и  стичу  нова  знања  из  енглеског,  немачког  и  руског  језика.  Свакодневно  присуство 

професора омогућује и лакшу адаптацију деце која долазе у нашу установу из свих крајева света. 

Током боравка у нашој установи  деца имају четири оброка дневно (доручак, ручак и две ужине). 

Врхунски  квалитет  разноврсних  (витамински  избалансираних)  кулинарских  специјалитета 

омогућен је постојањем наше производне кухиње која је смештена у самој установи. С обзиром на 

чињеницу о интернационалном саставу деце као и могуће специфичности култура из којих долазе, 

јеловник  је  могуће  прилагодити    њиховим  потребама  и  евентуалним  медицински  разлозима 

специфичности неких од садржаја. 

Поред осталог, наша пракса у раду са децом је и да током године уприличимо предавање госта‐

предавача из области у којима су постигли запажене резултате (пилоти, лекари, ватрогасне службе 

и друге службе безбедности, карикатуристи, књижевници, спортисти освајачи медаља, узгајивачи 

животиња..). Широк  је  дијапазон  делатности,  а  циљ  је  да  се  деца  у  сваком  узрасту  упознају  са 

различитим  карактеристикама  професија  и  животним  причама  пута  до  успеха  оних  који  су 

примери  добре  праксе.  На  тај  начин  омогућујемо  им  да  поставе  сва  питања  која  су  их  одувек 

интересовала и да добију одговоре на иста , те на тај начин шире видике и профилишу сопствене 

ставове.  

На Међународном сајму образовања ,,Путокази''  2017. године, наша образовна установа освојила 

је престижну златну медаљу и велики шампионски пехар за висок квалитет образовног процеса. 

Пехар је нашој установи уручио тадашњи министар просвете Републике Србије господин Младен 

Шарчевић. 

Боравком  у  установи  деца  реализују  све  садржаје  на  једном  месту:  настава,  спортови,  страни 

језици, израда домаћих задатака, прегледи лекара, психолошка тестирања, сва наставна средства 

и дидактички садржаји са којима се ради, оброци, екскурзије. Сви претходно наведени садржаји 

укључени су у цену. 



Садржај  који установа нуди су и додатни часови  тениса и активности  спортске школице,  који  се 

индивидуално договарају са родитељима у зависности од жеље. 

Задовољство је констатовати на крају радног дана да деца излазе насмејаних лица са жељом да 

сутрашњи дан почне што пре. 

 


