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Назив предмета: 
Предшколска и 
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Статус предмета: Изборни

• Наставник: Светлана Т. Стојановић 

• Услов: Нема 

ЕСПБ



Статус предмета: Изборни

час 
теоријске 
наставе

часа 
вежби



Циљ предмета

• Стицање знања о хигијенским 
условима и захтевима у 
предшколским и школским 
установама, њиховом неповољном 
дејству на здравље деце као 
највулнерабилније категорије 



Исход предмета

• Усвојена знања и оспособљеност 
вештинама за самосталну и/или 
тимску процену хигијенско-
санитарних услова у предшколским и 
школским установама, предлагање 
мера превенција и вршење корекција 



Садржај предмета:
Теоријска настава

• Заштита здравља младих 
као вулнерабилних 
категорија становништва. 
Психофизиологија раста и 
развоја.Хигијена 
предшколских установа. 
Школска хигијена 
(дефиниција, задаци и 
знaчај). Хигијена школске 
зграде; хигијена учионица; 
хигијена школског 
намештаја и учила; објекти 
за физичку културу; 
водоснабдевање у школи; 
санитарни објекти у школи. 

• Школска кухиња и исхрана 
школске деце. Хигијена 
наставе. Рад школске 
амбуланте и здравствена 
заштита ученика. Незаразне 
болести и поремећаји 
школске деце. Најчешће 
заразне болести школске 
деце. Остале болести 
школског узраста. Значај 
физичке активности за раст и 
развој и контраиндикације за 
наставу физичког васпитања. 



Садржај предмета:
Вежбе

• Заштита здравља младих. 
Методологија праћења 
психофизичког раста и 
развоја. 
Санитарнохигијенске 
карактеристике јаслица и 
обданишта. Грађевинско 
техничке карактеристике 
школске зграде; типови и 
локација. Водоснабдевање 
школе и диспозиција 
отпадних материја. 
Одржавање хигијене школе 
и предшколских објеката. 

• Санитарно.хигијенске 
карактеристике учионице, 
школског дворишта, 
објеката за физичку културу 
и исхрану. Контрола 
јеловника. Превенција 
поремећаја и болести 
школске деце. Лична 
хигијена и одевање 
школске деце. Испитивање 
хигијенско-здравствених 
карактеристика школске 
средине. 
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Оцена знања 
(максимални број поена 100)

• Предиспитне обавезе 

• Активност у току предавања 10 
поена 

• Активност на вежбама 

• 10 поена 

• Колоквијум-и (2)

• 20 поена

• Провера знања из практичних 
вежби 

• 10 поена 

• Завршни 
испит 

• Писмени 
испит 

• 50 поена 


