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ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ СТУДЕНАТА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
Члан 1.
Циљеви стручне праксe
Реализација стручне праксе студената Високе школе струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици (у даљем тексту Висока школа) на
студијском програму струковни васпитач, струковни нутрициониста дијететичари,
струковна медицинска сестра, реализује се са циљем да студенти продубе теоријска и
стекну практична знања и вештине које одговарају профилу њихових студија, а одвија
у наставним базама у седишту и ван седишта школе.
Осим овог, основног циља, реализација стручне праксе треба да омогући:
1. упознавање са средствима, уређајима и другим помагалима који се користе у
занимању струковни васпитач, струковни нутрициониста дијететичар и струковна
медицинска сестра
2. стицање знања о садржају и начину рада институција у којима се реализује
стручна пракса, као и
3. олакшавање процеса професионалне социјализације студената унутар одређене
професионалне струке
Члан 2.
Институције у којима се одвија стручна пракса
Стручна пракса може се реализовати у институцијама чија основна делатност
одговара научном пољу, односно, садржајно и програмски је компатибилна са
одређеним студијским програмом Високе школе. За студенте на студијском програму

струковна медицинска сестра, стручна пракса се реализује у институцијама које чине
наставну базу Високе школе.
За студенте на студијском програму струковни васпитач предшколске деце,
стручна пракса може се реализовати у Суботици у ПУ Наша радост и приватним
вртићима: Дамбо, Наше наде, Мали таленти, Школица и Winielend. Стручна пракса
може се реализовати и у вртићима у месту становања студента уколико је са истима
потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи.
За студенте на студијском програму струковни нутрициониста дијететичар,
стручна пракса може се реализовати у Суботици у: Општој болници, ПУ Наша радост,
и осталим приватним вртићима у Суботици, у Дому за децу ометену у развоју Колевка,
Студентском центру, Геронтолошком центру и у Црвеном крсту Суботица. Стручна
пракса може се реализовати и у вртићима и Геронтолошким центрима, као и Општим
болницама и у месту становања студента уколико је са истима потписан уговор о
пословно-техничкој сарадњи.
За студенте на студијском програму струковна медицинска сестра, стручна пракса
може се реализовати у Суботици у : Дому здравља, Геронтолошком центру и Општој
болници, као и у другим местима становања студента, уколико је са истима потписан
уговор о пословно-техничкој сарадњи.
Члан 3.
Обогаћивање стручне праксе
Током свог школовања на Високој школи, студенти имају право да обогате своје
знање и стручно искуство реализацијом додатне стручне праксе у институцијама чија је
основна делатност сродна програмском садржају одређеног студијског програма
Високе школе. За студенте на студијском програму струковни васпитач предшколске
деце, додатна стручна пракса може се реализовати у: Дому за децу ометену у развоју
Колевка, Балетској школи Раичевић, Прихватном центру за мигранте у Суботици – у
Дечјем кутку и сл., као и учешћем у активностима Високе школе: Летњи камп за децу,
Дневни боравак за децу и сл.
За студенте на студијском програму струковни нутрициониста дијететичар,
додатна стручна пракса може се реализовати такође у : Дому за децу ометену у развоју
Колевка, Балетској школи Раичевић, Прихватном центру за мигранте у Суботици – у
Дечјем кутку и сл., као и учешћем у активностима Високе школе: Летњи камп за децу,
Дневни боравак за децу и сл.
За студенте на студијском програму струковна медицинска сестра додатна
стручна пракса може се реализовати у:Дому за децу ометену у развоју “Колевка”,
Прихватном центру за мигранте у Суботици.
Додатну праксу студент може реализовати у временском трајању до 7 дана у току
једног семестра у оквиру једне школске године. Додатна пракса може се вредновати
бодовима у оквиру једног наставног предмета или на други начин који предложи
координатор праксе. По завршетку додатне праксе студент је дужан да прибави доказ
да је реализовао додатну праксу у институцији у којој је исту и реализовао.

Члан 4.
Време реализације стручне праксе
Висока школа реализује стручно педагошку праксу и усмерене активности из
методичке групе предмета према календару предвиђеним Годишњим програмом
Високе школе.
А) Педагошка пракса

ПРВА ГОДИНА
Први семестар
(једна недеља)
Други семестар
(једна недеља)

ДРУГА ГОДИНА
Трећи семестар
(две недеље)
Четврти семестар
(две недеље)

ТРЕЋА ГОДИНА
Пети семестар
(две недеље)
Шести семестар
(три недеље)

Висока школа реализује стручну праксу за студенте на студијском програму
струковни нутрициониста дијететичар према календару предвиђеним Годишњим
програмом Високе школе.
Б) Стручна пракса

ПРВА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

Трећи семестар
(30 часова)

Пети семестар
(30 часова)

Четврти семестар
(30 часова)
(30 часова)

Шести семестар
(30 часова)
(30 часова)

Висока школа ће организовати стручну праксу за студенте на студијском
програму струковна медицинска сестра према календару предвиђеним Годишњим
програмом Високе школе.
ПРВА ГОДИНА
Стручна пракса 1
2.семестар, 5 дана праксе (по 6
сати дневно) у облику блок
праксe
Летња пракса 1
40 дана праксе (по 6 сати
дневно) током јула и августа

ДРУГА ГОДИНА
ТРЕЋА ГОДИНА
Стручна пракса 2
Стручна пракса 3
3 и 4. семестар
5 и 6. семестар,
44 дана праксе (два дана
44 дана праксе (два дана
недељно, по 6 сати дневно)
недељно, по 6 сати дневно)
Летња пракса 2
Летња пракса 3
44 дана праксе (по 6 сати
44 дана праксе (по 6 сати
дневно) током јула и августа
дневно) током јула и августа

Члан 5.
Садржај стручне праксе
Члан 5 а.
Садржај стручне праксе за струковне васпитаче
Садржај стручне праксе 1: Сваки студент се распоређује у једну од васпитних група у
предшколској установи. Он/она се, надаље, упознаје са организацијом васпитног рада
са предшколском децом, распоредом обавезних и слободних активности, режимом
дневног боравка деце, унутрашњим и спољним уређењем вртића (зграда, просторије,
њихова намена, околина дечјег вртића, терени, опрема, итд.), понашањем деце и
васпитача током обавезних активности, ужине, слободних и игроликих активности,
доласка и одласка деце из вртића. Студент је обавезан да води дневник запажања током
целе праксе. Студент непосредно помаже васпитачу у организовању целокупног рада са
групом и консултује се са васпитачем ментором о свим битним питањима везаним за
рад са децом у предшколској установи. На крају праксе васпитач - ментор потписује
дневник одрађене праксе и писмено даје мишљење о раду студента.
Садржај стручне праксе 2: Сваки студент је дужан да води дневник своје праксе током
свих 5 (пет) радних дана, студенти бележе временски распоред, односно, режим дана у
вртићу, запажања битна за васпитно-образовни рад деце са својим коментарима и
закључцима, стално се консултују са васпитачем групе у којој обављају праксу и
укључују се у све облике рада као сарадници васпитача. Након обављене праксе,
васпитач потписује дневник студента и даје писмено мишљење о раду и понашању
студента током педагошке праксе.
Садржај стручне праксе 3: Планирање програма, фактора које треба узети у обзир при
планирању, значај планирања у раду с децом, оспособљавање студената за посматрање,
бележење и извештавање о дечјем понашању, организација и уређење средине повољне
за учење, упознавање карактеристика и специфичности одређене васпитне групе у којој
студент борави уз изабраног васпитача – ментора, као и услова и начина задовољења
развојних и индивидуалних потреба деце кроз одређене елементе:
- Како се реализује уважавање индивидуалних разлика и посебности деце током
реализације васпитно-образовног процеса (поштовање развојних могућности деце,
интересовања, права на избор игровног материјала, активности, пријатеља као и
простора и времена за разне игролике активности).
- Асистирање у васпитно-образовној групи васпитача, припремање и посебно
консултовање за реализацију васпитно-образовних задатака и процеса, остваривање
дневних задатака у складу са својом улогом и искуством (према стручној процени
васпитача - ментора и текућим потребама самог процеса).
- Реализација специфичних задатака из Методике васпитно-образовног рада, као и
осталих наставних области од изузетне важности за струку.

Садржај стручне праксе 4: У току сваког дана праксе, студент ће издвојити по једну
активност (самосталну, по дечјем избору, усмерену, комбиновану ...) коју ће приказати
у дневнику. Нарочиту пажњу обратиће на начин комуницирања васпитача и деце,
наиме, усмеравање дечје пажње у жељеном смеру, садржаје, облике и методе рада
васпитача, средства којима васпитач подстиче креативност деце, утиче на њихов развој
у сваком погледу. Студент систематизује своја запажања током хоспитовања,
формулише своја најзначајнија запажања и закључке као што формулише и истиче нека
своја питања и дилеме везане за рад у вртићу.
Садржај стручне праксе 5: Пошто су студенти кроз методику васпитно-образовног
рада и неке од посебних методика стекли обимна теоријска и практична знања, током
двонедељне стручно-педагошке праксе у петом семестру, студенти се упознају са
васпитно-образовним пројектима које васпитачи-ментори остварују као и са
планирањем кроз месечни, недељни и дневни план. Свакодневно посматрају ток
активности, учествују у изради дидактичко-игровних средстава и мотивацији деце за
активности у циљу стицања нових навика, способности и сазнања. Студенти, надаље,
врше анализу комуникације и интерактивности васпитач-дете/деца, дете-дете/деца у
свакодневним ситуацијама. Они помно посматрају сарадњу између васпитача и
родитеља и пружају помоћ и информације, како васпитачу тако и родитељима.
Садржај стручне праксе 6: У току тронедељне стручно-методичке праксе на крају
шестог семестра, студенти учествују у реализацији планираних и других
(непланираних, ванредних) активности деце и васпитача. Студенти самостално
планирају активности, пишу и вреднују дневне припреме уз помоћ ментора и
наставника, обављају задатке током свог васпитно-образовног рада. Учествују у раду
Васпитачког већа, Стручних актива као и других тела предшколских установа. Држе
практичне активности уз присуство наставника методичара и васпитача - ментора.
Присуствују и остварују директну сарадњу са родитељима деце и грађанима друштвене
средине. Као и током ранијих пракси, воде дневник педагошке праксе за сваки
одрађени дан у предшколској установи.
Члан 5 б.
Садржај стручне праксе за струковне нутриционисте дијететичаре
Током реализације стручне праксе у предшколским установама студенти се
упознају са:
- нутритивним потребама деце,
- техникама планирања и израде колективног јеловника за децу,
- учествују у креирању јеловника за децу,
- прате нутритивне и калоријске вредности јеловника и појединачних оброка,
- прате и учествују у раду нутриционисте у предшколској установи,

- упознају се са процесом планирања и набавке намирница, њиховог
складиштења, припреме, дистрибуције и конзумирања у предшколској установи; као и
са стандардима система безбедности хране.
Током реализације стручне праксе у Геронтолошком центру студенти се упознају
са:
- нутритивним потребама особа старије животне доби
- техникама планирања и израде колективног јеловника за особа старије животне
доби, као и са медицинском нутритивном терапијом код одређених болести и
стања
- учествују у креирању јеловника за особа старије животне доби
- прате биолошку вредност и калоријске вредности јеловника и појединачних
оброка,
- прате и учествују у раду нутриционисте у геронтолошкој установи,
- упознају се са процесом планирања и набавке намирница, њиховог
складиштења, припреме, дистрибуције и конзумирања у центру, као и са
стандардима система безбедности хране.
Током реализације стручне праксе у Oпштој болници студенти се упознају са:
- методама процене нутритивног статуса (антропометријске методе, упитници,
биохемијски маркери итд.) и малнутриција хоспитализованих пацијената,
- ентералном и парентералном исхраном, као и готовим фармацеутским
препаратима који се користе код оваквих видова терапије
- дијетотерапијом код болести дигестивног тракта
- дијетотерапијом код болести бубрега
- дијетотерапијом код кардиоваскуларних болести
- дијетотерапијом код плућних болести
- дијетотерапијом код онколошких болести
- дијетотерапијом код различитих облика дијабетеса
- дијетотерапијом код гојазности
- дијетотерапијом код алергија на храну
- исхраном трудница и дојиља
- техникама планирања и израде колективног јеловника за пацијенте који нису на
специфичним дијетотерапијама,
- прате биолошку вредност и калоријске вредности јеловника и појединачних
оброка,
- прате и учествују у раду нутриционисте у болници,
- упознају се са процесом планирања и набавке намирница, њиховог
складиштења, припреме, дистрибуције и конзумирања у установи, као и са
стандардима система безбедности хране.

Члан 5 в.
Садржај стручне праксе за струковне медицинске сестре
Стручна пракса 1: Упознавање са службама и оранизацијом рада примарне
здравствене заштите

- Упознавање са радом службе за здравствену заштиту предшколске и школске
деце и службе за здравствену заштиту жена (саветодавни рад, вакцинације,
збрињавање акутних стања, вођење медицинске документације, специфичности
рада са децом, систематски прегледи)
- Упознавање са радом службе за здравствену заштиту деце и службе за
здравствену заштиту радника (саветодавни рад, вакцинације, збрињавање
акутних стања, вођење медицинске документације, систематски прегледи деце)
- Упознавање са радом службе за поливалентну патронажу (саветодавни рад са
мајкама, нега новорођенчета, техника дојења, збрињавање здравствених
проблема након порођаја у кућним условима)
- Упознавање са радом службе за кућно лечење (саветодавни рад, подела терапије
у кућним условима по налогу лекара, превијање рана у кућним условима,
збрињавање најчешћих здравствених проблема).
- Упознавање са радом службе опште медицине (припрема за летњу праксу –
технике давања парентералне терапије, припрема болесника за најчешћа
дијагностичка испитивања, здравствено васпитни рад и сестринске
интервенције у амбулантама опште медицине).
Летња стручна пракса 1: Примарна здравствена заштита -служба опште медицине,
служба за здравствену заштиту жена, деце и радника.

Упознавање студената са сестринским интервенцијама у амбулантама опште
медицине:
- принципима и организацијом рада амбуланти примарне здравствене заштите;
- вођењем медицинске документације и заказивањем прегледа;
- давање терапије према налогу лекара (и.в., и.м. ињекције, интрамускуларне,
субкутане и интравенске ињекције и интравенске инфузије, стерилизација
материјала)
- дијагностичка испитивања у примарном контакту (мерење крвног притиска,
нивоа шећера у крви, електрокардиографија)
- здравствено васпитни рад у превенцији, раном откривању и лечењу масовних
незаразних болести,
- сестринске интервенције у дијагностици и лечњу ургентних медицинских стања
;
Стручна пракса 2: Примарна здравствена заштита, Здравствена и социјална
заштита старих, Здравствена заштита деце.

Сестринске интервенције у амбулантама опште медицине Дома здравља:
- Давање терапије према налогу лекара (и.в., и.м. ињекције, стерилизација
материјала)

- Дијагностичка испитивања у примарном контакту (мерење крвног притиска,
нивоа шећера у крви, електрокардиографија,)
- Здравствено васпитни рад у превенцији, раном откривању и лечењу масовних
незаразних болести,
- Сестринске интервенције у лечењу акутних стања и оболења
- Сестринске интервенције у установама социјалне заштите Герентолошког
центра:
- Подела оброка корисницима четвртог и првог степена подршке. Пружање
помоћи код оброка корисницима.
- Нега непокретних, инконтинентних лица. Обилазак корисника, визита. Пружање
помоћи приликом обављања личне хигијене, намештање постељног рубља.
- Мерење виталних знакова. Превијање. Подела јутaрњe терапије. Подела
парентералне терапије. Дозирање и сортирање лекова.
- Припрема здравствене документације са заказивањем специјалистичких
прегледа.
- Припремање корисника за специјалистички преглед.
Летња стручна пракса 2: Секундарна здравствена заштита интернистичких,
онколошких, инфектолошких
рехабилитацији.

пацијената

и

пацијената

на

продуженом

лечењу

–

- Специфичности сестринских интервенција на одељењу гастроентерологије
(организација рада, пријем и отпуст пацијената, мерење виталних знакова,
подела терапије, дијагностичке процедуре, упознавање са улогом сестре у
ендоскопским процедурама методе ране рехабилитације...)
- Специфичности сестринских интервенција на одељењу ендокринологије
(организација рада, пријем и отпуст пацијената, мерење виталних знакова,
подела терапије, дијагностичке процедуре, методе ране рехабилитације...)
- Специфичности сестринских интервенција на одељењу кардиологије
(организација рада, пријем и отпуст пацијената, мерење виталних знакова,
подела терапије, дијагностичке процедуре, Самостално извођење ЕКГ-а и
очитавање најзначајних промена, методе ране рехабилитације...)
- Специфичности сестринских интервенција на одељењу
пулмологије
(организација рада, пријем и отпуст пацијената, мерење виталних знакова,
подела терапије, дијагностичке процедуре, методе ране рехабилитације...)
- Специфичности сестринских интервенција на одељењу онкологије (организација
рада, пријем и отпуст пацијената, мерење виталних знакова, подела терапије,
дијагностичке процедуре, методе ране рехабилитације...)
Стручна пракса 3: Секундарна здравствена заштита - Педијатрија, Психијатрија,
Неурологија, Гинекологија.

- Специфичности сестринских интервенција на одељењу педијатрије
(организацијa рада, здравствено-васпитни рад са мајкама, пријем
педијатријских пацијената, негa новорођенчета, одојчета, природнa, допунскa и
вештачкaисхраном, применa интраваскуларне и инхалаторне терапије,

мониторингом витално угрожене деце и специфичностима рада на
интензивном делу дечјег одељења).
- Специфичности сестринских интервенција на одељењу гинекологије
(специфичности здравствене неге жена, праћење патолошке и здраве трудноће,
превенцијa компликација и трудноћи високог ризика, пренаталнa дијагностикa,
пријем породиљa, контролa породиље, негa новорођенчета у порођајној сали,
превенцијa и лечење инфламаторних оболења гениталних органа жене, подела
терапије),
- Специфичности сестринских интервенција на одељењу неурологије
(специфичностима здравствене неге неуролошких болесника, пријем и проценa
стања (GCS-гласгов кома скала и NIHS-скала неуролошког дефицита), применa
ургентне терапије, тромболитичке терапије, мониторинг витално угрожених
неуролошких болесника, припремом болесника за дијагностичке методе у
неурологији, проценом покретљивости и независности у изођењу задатака из
области самозбрињавања (Бартел индекс скалом).
- Специфичности сестринских интервенција на одељењу психијатрије
(специфичности здравствене неге болесника са менталним поремећајима,
препознавањем нежељених ефеката медикаментозне терапије, комуникацијa и
приступ пацијентима, организацијa рада у дневној болници, проценa ризика и
спровођењем мера за спречавање самоповређивања и повређивања).
Летља стручна пракса 3:Секундарна здравствена заштита хируршких пацијентаваскуларна, абдоминална и неурохирургија, хируршка шок соба, одељење интензивне неге и
лечења - реанимација, одељење за збрињавање и пријем ургентних стања - хитан пријем, и
служба хитне помоћи.

- Специфичности сестринских интервенција на одељењу васкуларне хирургије,
абдоминалне и неурохирургије, и одсеку полуинтензивне неге (организација
рада, пријем и отпуст пацијената, мерење виталних знакова, подела терапије,
дијагностичке процедуре, узимање брисева и токсиколошког материјала,
категоризација рана, третман инфициране ране, нега болесника са
трахеостомом, колостомом, гастростомом, илеостомом, контрола и клемовање
торакалних дренова, методе ране рехабилитације...)
- Специфичности сестринских интервенција у одсеку хируршке полуинтензивне
неге (организација рада, пријем и интерни премештај пацијената, значај
здравствене неге у ургентној хирургији, уклањање дренова, постављање и
скидање гипса, постављање завоја, праћење виталних параметара и поступак у
хитним стањима код хирушких пацијената, подела терапије, дијагностичке
процедуре...)
- Специфичности сестринских интервенција на одељењу реанимације
(организација рада, контрола оксигенотерапије, контрола гасних анализа,
профила гликемије, апликација интравенских лекова у инфузоматима,
контрола дисајних путева, аспирација секрета, мерење виталних знакова,
подела терапије, дијагностичке процедуре, самостално извођење ЕКГ-а и
очитавање најзначајних промена...)

- Специфичности сестринских интервенција на одељењу за пријем и збрињавање
ургентних стања (социјални, етички и судскомедицински аспекти у ургентном
центру, организација рада, процена стања пацијента према степену хитности,
кардиопулмонална реанимација, ургентно збрињавање стања која угрожавају
живот, мерење виталних знакова, подела терапије, организовање транспорта и
припрема пацијената за транспорт у више медицинске установе...).

Члан 5.г.
Признавaње стручне праксе студентима смера струковна медицинска сестра
Студенти смера струковна медицинска сестра који су у радном односу или
обављају приправнички стаж имају право на признавање стручне праксе су садржаји
стручне праксе присутни у оквиру радних обавеза студента.

Члан 6.
Реализација практичне наставе методичких предмета
Предмети из којих се изводи практична настава у вртићима:
- Методика развоја почетних математичких појмова;
- Методика развоја говора;
- Методика упознавања околине;
- Методика ликовног васпитања;
- Методика музичког васпитања;
- Методика физичког васпитања.
Свака методика има своје специфичности, али ће овде бити дефинисане опште
одредбе које важе за све методике.
Установе у којима се изводи практична настава:
- ПУ „Наша радост“ Суботица;
- Приватни вртићи у Суботици;

Начин на који се изводи одређена методичка активност
Период реализације наставе из методичких предмета (испитних активности) је у
5. и 6.семестру за студенте 3. године, смера струковни васпитач.
Испитна активност се полаже у одређеној васпитној групи, на задату тему,
одређеног дана и у термину који се саопштава студентима од стране за то одређеног
васпитача-ментора.

По добијању теме, студент је дужан да напише испитну активност – попуни
образац припреме 1 – и припреми неопходан дидактички материјал.
Студент је дужан да пре полагања испитне активности, контактира васпитача
одређене васпитне групе, да се упозна са свим корисним информацијама које могу бити
од користи у циљу реализације активност на најкавалитетнији начин (радним
простором, расположивим дидактичким материјалом, специфичностима и бројем
васпитне групе деце и појединаца, предходним предзнањем за одређену тему...).
На дан полагања испитне активности студент мора да дође на време и прикладно
обучен.
Трајање испитне активности је 15-30 минута зависно од узраста и теме – у оквиру
које се не изводи део слободних активности – али коју студент дефинише у својој
писаној испитној припреми.
Студенти имају могућност да испитну активност полажу сами или у пару (што се
током припремног периода увежбава - семестар раније изпојединих методика 1, кроз
увежбавање у писању припрема и симулација, кроз посматрање других студената током
држања симулација, анализу писаних припрема, међусобним разговором између
студената и предметног наставника итд., где се указује на све грешке и истиче оно што
је добро).

Бланко испитна припрема је сачињена од стране предметног наставника у облику документа у програму
Microsoft Office Word (прилог у наставку!), која попуњена не сме бити краћи oд 3 странице; мора
садржавати опис свих делова активности–фаза; васпитно-образовне, функционално-логичке и
моторичко-манипулативне задатке, методе и облике рада, коришћени дидактички материјал, корелације
са другим методикама. Позавршеној испитној активности, студент уписује своје примедбе, а предметни
наставник оцене: активности, припреме, и збирну оцену за активности и другу оцену за употребљени
дидактички материјал.
1

Начин на који се прати одређена методичка активност
На испитној активности је присутан васпитач васпитне групе, деца, студенти
посматрачи и предметни наставник.
За полагање ове активности студенти се припремају кроз све предмете које
слушају током својих студија, а током читавог периода слушања предмета појединих
методика 1, активно се припремају за практично полагање овог предмета.
У том смислу, кроз практично увежбавање писања припрема и држања
симулација, њихове способности се подижу на оптималан ниво како би успешно
положили овај испит. Студент мора да покаже све своје способности (реторичке, умећа
комуникације, вештине- цртање, свирање, певање... а пре свих методичка знања).
Оно што се током овог периода наглашава јесте да обрате пажњу наследеће:
1) Тема је идеја водиља. Све што се ради током активности, мора бити у функцији
теме. Потребно је избацити ''непотребне украсе'' и понудити деци већи број
разноврсних задатака који продубљују тему, дакле, да су у низу захтевнији од
претходног.
2) Потребно је пазити на материјалне грешке. Неопходно је ствари називати
правим именом, не измишљати нове.
3) Одмереност према узрасној групи. Све што кажемо, приказујемо, захтевамо,
мора да буде одмерено у складу са психо-физичким могућностима циљне
групе. Ова сазнања изучавају се у оквиру групе Педагошко-психолошких
наставних предмета. Ниво захтева мора да иде увек по мало, испред
могућности детета. Прелагани или претешки задаци су подједнако досадни и
неподстицајни. Тако, ако су задаци прелагани, све руке ће бити горе, или, ако је
задатак претежак и нико га не зна, добар је знак да смо оманули. То не значи да
се не може и не треба радити на неколико нивоа.
4) Свестраност у погледу задатака, методских поступака, облика, средстава,
дидактичког материјала... деци активности морају бити занимљиве, маштовите,
мисаоно подстицајне, динамичне... у којима ће они активно учествовати. Уз све
то, потребно је користити савремена ИКТ средства – таблет рачунаре, паметну
електронску интерактивну таблу, виртуелну реалност, холограме... деца ће то
вратити на најлепши начин...
Предметни наставник прати сваку активносту складу са наведеним захтевима који
су напред споменути, а дефинисани су у испитној припреми.
У овом процесу најважније је да ли се поштује/познаје методски поступак за
сваку конкретну тему активности; као и да ли су излазне вредности најоптималније
могуће за реализовану активност – да ли су деца усвојила и знала да примене
новостечене појмове, знања, вештине.
У формирању оцене наставник се консултује и са васпитачем али и разговара и
заједно кометаришу студентов рад током активности - размењују искуства, дају

сугестије, допуњују се, а та сазнања касније преноси на студенте – током анализе
активности.
Сва своја запажања током активности предметни наставник записује на полеђини
припреме студената.
 Студенти посматрачи су у обавези да писмено попуњавају чек листе 2 са истим
захтевима:
 Да уоче и запишу да ли су примењени и јасно разграничени сви делови
активности;
 Да наведу да ли су поштована 4 основна принципа којих се морају држати у
реализацији својих активности (1. тема; 2. материјалне грешке; 3. одмереност
према узрасту и 4. свестраности...);
 Да наведу све коришћене методе рада;
 Да наведу све коришћене облике рада;
 Да уоче и наведу евентуалне корелације са осталим методикама у раду студента
 Да уоче све пропусте/квалитете (у изражавању, положају приликом излагања,
постављањ упитања/подпитања, умешности вођења активности, осећаја за
време, ситуацију, дужину сваког задатка/активности, квалитет дидактичког
материјала....)

Чек листе служе као доказ о присуству на активностима (може бити између 3-4 током дана), што се
бодује у индексу и као аутономно средство праћења студентских активности, унапређење властитих
сазнања, изоштравање посматрања и уочавања/вредновања онога што се дешава током активнности...
само усавршавање студента за позив за који се припрема.
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Начин на који се оцењује активност
Након одгледаних активности (3-4 током једног дана), следи анализа истих у
просторијама школе.
На анализама (''сецирање активности'') присуствују студенти који су полагали
испитне активности, студенти посмарачи и предмети наставник.
Истим редом, по унапред договореном сценарију, сви износе своја запажања,
утиске, примедбе и похвале (од замишљеног на папиру и оствареног у пракси...), дају
своје оцене, описно или нумерички... чиме се вежбају и у објективности – оцењивања
туђег рада.
Развија се отворен разговор у циљу унапређења будућих активности.
Завршну реч даје предметни наставник (аргументованим и уоченим примерима
на активностима) те саопштава две завршне оцене:
1) за одржану активност и
2) за коришћени дидактички материјал.

Члан 7.
Обавезе институције у којој се реализује стручна пракса
Обавезе институција у којима се одвија стручна пракса су да студентима омогуће
услове за квалитетно обављање стручне праксе: стручно вођствo, увид у технике рада и
комуникацију као и друге ресурсе које користи сарадник практичар или институција, а
које су од значаја студенту за његово/њено успешно обављање стручне праксе.
Институција у којој се реализује стручна пракса може ускратити приступ
информацијама и подацима који представљају пословну тајну. Институције у којој се
реализује стручна пракса студенту обезбеђују безбедност и заштиту током обављања
праксе, у складу са законом и општим актима којима се утврђују мере заштите
запослених у датој институцији.
Члан 8.
Обавезе Високе школе
У циљу реализације стручне праксе Висока школа именује:
- менторa стручне праксе из реда наставника Високе школе,
- сарадника практичара из наставне базе Високе школе.
Ментор стручне праксе обавља следеће активности:
- доставља листу студената који ће обављати стручну праксу. Листа студената
доставља се 7-10 дана пре почетка обављања стручне праксе.
- упознавање свих студената, пре почетка практичног оспособљавања, са
пословима и налозима које ће обављати, са захтевима поштовања правила
унутрашњег реда и организације пословања институције у којој се обавља

пракса, поштовања чувања тајности података (у случају када је такав захтев
прописан или одређен од стране институције у којој се обавља пракса), као и
с организацијом рада и заштитом на раду и одговарајућим заштитним
средствима, а у складу с програмским и законским захтевима.
- подношење Годишњег извештаја о обављеној стручној пракси Директору
школе и Наставном већу.
Члан 9.
Захтеви према студентима
Висока школа и институције у којима се обавља пракса ће за време реализовања
стручне праксе од студената захтевати следеће:
- да редовно долазе на стручну праксу и да савесно обављају послове и налоге
који су задати од стране ментора,
- да поштују унутрашњу организацију и правила понашања унутар
институција у којима се обавља пракса.
Студенте ће током стручне праксе надгледати сарадници практичари институције
у којој се обавља пракса у сарадњи са ментором стручне праксе из школе.
Студент је дужан да у току трајања стручне праксе, уз помоћ и уз контролу
сарадника практичара стручне праксе и ментора, води дневник рада и реализује задатке
на начин и са садржајем који је дефинисан студијским програмом, односно, одређеним
предметом. Студент има обавезу да у току трајања стручне праксе, а преко сарадника
практичараи ментора, одмах обавести Високу школу о евентуалним непредвиђеним
ситуацијама у реализацији праксе.
Члан 9 а.
Обавезе студената студијског програма медицинска сестра
Студент је у обавези да обави стручну праксу 1, 2, 3 у трајању од 2 дана недељно,
током целог зимског и летњег семестра – преподне, поподне или током дежурства (у
договору са водећим/ одговорним сестрама),
Студент је у обавези да обави летњу стручну праксу у трајању од 2 месеца, 5 дана
недељно, након одслушаног 2, 4 и 6.семестра, – преподне, поподне или током
дежурства (у договору са водећим/ одговорним сестрама),
Студент је у обавези да носи прописану радну униформу (бела блуза, беле
панталоне, чарапе и кломпе, идентификациона картица), да има уредну и везану косу,
кратко одсечене нокте без лака.
Студент је у обавези да има важећу санитарну књижицу и на задњу страну
књижице закачен доказ о вакцинацији против Хепатитиса Б.
Студенти, као гости наставне базе, у обавези су да се придржавају правила
понашања, етичких норми и прописа који се примењују у датој здравственој установи!
Без испуњавања прописаних обавеза студенти не смеју да обављају стручну
праксу, а сарадник практичар није у обавези да им омогућава похађање праксе.

Студент је у обавези да води дневник праксе са описом рада и сестринским
интервенцијама, и да на сваком одељењу задњи дан праксе затражи потпис
главне/одговорне сестре и печат службе/одељења.
Дневник стручне и летње праксе оцењује ментор стручне праксе.
Члан 10.
Обавезе сарадника практичара
Сарадник практичар је дужан да партиципира у извршењу обавеза које студент
има у току спровођења стручне праксе у одређеној институцији и да се стара да студент
проведе онолико времена у појединим организационим јединицама институције колико
му је он одредио, да му додељује појединачне послове и задатке и контролише њихово
извршење, као и да се стара да студенту, ради успешног спровођења стручне праксе,
буду постављени на увид и коришћење средства рада по прописаним нормативима,
документација, евиденције и исправе, технике пословних комуникација, рада и
пословања које институција у којој се обавља пракса, користи.
Посебне обавезе сарадника практичара јесу да студента, приликом ступања на
праксу, сваки пут евидентира према према предвиђеном распореду те упозна о радној
дисциплини у институцији у којој се обавља пракса и да, ако у току трајања стручне
праксе наступе непредвиђене околности, обавести координатора стручне праксе, одмах
по њиховом наступању. Сарадник практичар није у обавези да омогући похађање
стручне праксе студенту који не испуњава прописане услове за обављање стручне
праксе.
Сарадник практичар има право на обрачун и исплату новчане накнаде за свој рад
по часу ангажовања.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стручној
пракси број 1758-03/18 од 19.11.2018. године.
Члан 12.
Овај правилник се објављује на огласној табли Високе школе, а ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Директор
др Надежда Родић
Правилник објављен на огласној табли дана 16.04.2019. године и ступа на снагу дана
23.04.2019. године.
Секретар
Нада Лукић

