
Наша Установа



Предшколска установа „Слава Ковић“ у Богатићу 
основана је 6.3.1972. године под називом 

„Црвенкапа“, а 1980. године назив је промењен у 
Центар за друштвену бригу о деци „Слава Ковић“



Данашњи назив Предшколска 
установа „Слава Ковић“ носи 

од 1993. године



Вртић је добио назив по дечаку коме су за 
време Другог светског рата 

непријатељски војници урезали 
петокраку на челу



***
 Славољуб Слава Ковић рођен је 21.8.1924. године у Богатићу 

(отац Светозар , мајка Милица) у сиромашној сеоској породици. 
Отац му је умро када је имао 3 године. Због неухрањености и 
лоших услова живота није примљен у школу на време, због чега 
је каснио за својим вршњацима 2 године.

 После основне школе уписао је кројачки занат, али га није 
завршио због ратних дешавања.

 1941. године, када је формиран Мачвански партизански 
одред, примљен је у једну од партизанских радионица за израду 
бомби, поправку наоружања, шивење одела, и сл.

 Обављао је курирске и стражарске дужности. Истакао се у 
борбама код Пецке, Крупњу, биткама на Церу.

 У децембру 1941. године у селу Милина заробљен је и  
доведен у Лешницу, а одатле у логор у Шапцу. Између 6. и 7. 
јануара 1942. године , уочи Божића, мучили су га и бајонетом 
урезали петокраку звезду на челу. Стрељан је 10.1.1942. 
године.



 Комисија за одликовања Скупштине општине 
Богатић предложила је да се Слава Ковић 
посмртно одликује Орденом  народног хероја  
тадашње СФРЈ , али повратна информација од 
стране надлежних органа није добијена.



Предшколска установа „Слава Ковић“ у Богатићу почела је са радом 
6.3.1972. године са једном предшколском групом у којој је тада било 17-

оро деце. 
Од 1.9.1972. године васпитно-образовни рад се реализовао у 2 мешовите 
групе са укупно 37-оро деце(једна млађа,3-5 година и једна старија, 5-7 

година).
Васпитач и управник вртића  је била Љубинка Јеротић. Заједно са њом 

радила је и васпитачица Драгица Мартиновић и медицинска сестра 
Бранка Јакшић



Проширењем објекта,које је завршено 1.1.1980. године,  
дограђен је простор за две групе целодневног боравка, две 

групе јасленог узраста, канцеларију директора и 
канцеларију за васпитаче.  Норматив простора вртића 

обезбеђивао је боравак 90-оро деце



Васпитно образовни рад је реализован у 2 јаслене и 3 
васпитне групе целодневног боравка, као и у припремним 

предшколским групама ( у почетку као трочасовни, а 
касније као четворочасовни облик рада)



***

 1.3.2011. године, након доградње и 
реконструкције са радом је почео објекат  у 
којем тренутно бораве деца у 3 јаслене групе 
(узраста од 1 до 3 године)  и 5 васпитних група 
(од 3 до 6,5 година).

 Са укупно 8 група целодневног боравка  , 4 
групе полудневног боравка и 17 припремних 
предшколских група   раде васпитачи, 
медицинске сестре, педагог и директор 
Установе. Са техничким и административним 
особљем  данас Установа има 62 радника.



Шта је наша мисија?
 Мисија наше Установе је да 

негујемо међусобно 
уваж авање и разумевање на 
свим релацијама: 

 дете-дете, дете-одрасли и 
одрасли-одрасли,

 негујемо и обогаћујемо 
васпитно-образовни рад, 
негу, исхрану, социјалну и 
здравствену заштиту деце, 

 подстичемо индивидуални 
развој детета и васпитача,

 повећамо ниво учешћа 
родитеља и локалне 
средине у раду Установе, 

 развијамо свест о правима и 
одговорностима запослених.



Шта је наша визија?
 Желимо да постанемо 

Установа у којој сва деца 
срећна  расту ,  развијају 
се и остварују у 
квалитетној васпитно-
образовној средини уз 
активно учешће 
родитеља и локалне 
заједнице у васпитно-
образовном раду, 

 у атмосфери позитивне и 
подстицајне 
професионалне 
комуникације и стручне 
компетенције 
запослених.



Васпитно-образовни рад остварујемо 
реализовањем:

 1.Програма 
неге и  
васпитања деце 
узраста од 12 
до 36 месеци



 2.Програма 
васпитно-
образовног 
рада са децом  
узраста од 3 до 
5 година



 3. Припремног 
предшколског 
програма са 
децом узраста 
од 5,5 до 6,5 
година



Осим непосредног рада са децом, 
посебна пажња се придаје

заштити од насиља, 
раду са децом са потребом за 

додатном подршком , 
као и неговању и поспешењу 
културе самовредновања
рада Установе.



А ТУ СУ И...

 -Додатни и 
повремени 
програми

 -Изложбе
 -Приредбе
 -Представе



 -Сарадња са 
родитељима

 -Пројекти
 -Истраживања



 -Стручно 
усавршавање

 -Сарадња са 
друштвеном 
средином

 . . . 



Припремила:  Мирјана Савкић- дипл.педагог

А основни циљ и сврха 
нашег постојања је да 

наша Деца постану 
прави Људи
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