
Медицинска школа „Београд“ 



 Ако би питали неко дете шта воли и жели, верујемо 
да би игра била  један од одговора. Волите децу и 
жеља вам је да једног дана посао и љубав буду 
једно? Ако је одговор потврдан,  онда је ово прави 
позив за вас. 

 С циљем да и одговорност према позиву буде битно 
мерило вашег рада, морате знати да  се знање и 
искуство  кроз четворогодишње  образовање у 
нашој школи стиче  из бројних општеобразовних 
предмета, као и  наставом из вежби која се 
спроводи у оквиру медицинских и предшколских 
установа са којима наша школа има дугогодишњу 
сарадњу. 



 Уверите се сами да стручност и посвећеност наших 
професора, професионалног тима чине традицију 
наше школе. 

 

 Желимо да будете спремни  за васпитно-образовну 
улогу у раду са децом и негу здравља деце, јер можда 
нека од предшколских установа сутра буде и ваше 
радно место, а можда се определите за рад у  дечјој 
болници и институцијама сличног карактера. 
Опште знање из медицинске струке  и уже стручна 
знања за рад са децом од 1 до 3 године старости су у 
опису овог образовног профила.  

 



 Са поносом можемо да кажемо да су бројне колеге и 
професионалци у свом послу некадашњи ученици 
наше школе! 



  Пријем деце у установу за дечији боравак и санитарна обрада 
  Спровођење личне хигијене деце раног узраста 
  Нега и исхрана деце 
  Спровођење терапије у установама за дечји боравак 
  Дезинфекција и стерилизација опреме, играчака и осталог 

материјала 
  Припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помоћ 

лекару при прегледу  
  Сарадња са родитељима и рад на здравственом васпитању 

родитеља 
  Планирање и остваривање васпитног рада у групи 
  Организовање слободних и усмерених активности деце, 

припремање простора и васпитног материјала за игру 
  Вођење педагошке и здравствене документације 



.... и још много знања која стичеш учењем и 
дружењем у школи, вртићима и здравственим 
установама  

Бити МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ један је 
од најлепших и најхуманијих занимања. 

Медицинске сестре - васпитачи поред породице 
су прве особе које раде на васпитању и 

образовању деце и имају ауторитет у дечјем 
животу.  





Ученици у току школовања кроз образовни профил 
медицинска сестра - васпитач посећују наставне базе 
попут предшколских установа, алиУ предшколским 
установама се праве први велики кораци ка овом 
лепом и хуманом позиву. Ту ученици стичу знања и 
вештине из области неге и васпитања деце, активно 
учествују у свим дневним активностима. Поред неге, 
ученици израђују дидактичка средства – играчке, где 
показују висок ниво креативности. и домова здравља 
и болница 





Дугогодишње искуство најбољег наставног 
кадра и остваривање наставног процеса у 
квалитетном окружењу (кабинети здравствене 
неге, кабинет за васпитање и негу деце, 
наставне базе...) у Медицинској школи 
,,Београд“ гарантују професионални развој 
ученика у жељи да се остваре у овом најлепшем 
позиву. 



Квалитетно знање и умеће стечено у нашој школи 
омогућава будућим медицинским сестрама - 
васпитачима радну испуњеност, креативност и 
радост у раду са децом раног узраста. Отвара врата 
за даљу професионалну надоградњу и 
напредовање у школовању, као и лакоћу у жељи за 
брзим запослењем у предшколским установама и 
другим васпитним установама. Велики број 
ученика се по завршетку школовања запосли како 
у државним тако и у приватним предшколским 
установама. 



Већ у првом разреду 
ученице стичу знања, 
способности и вештине у 
кабинету за васпитање и 
негу деце који 
веродостојно осликава 
будуће радно окружење  
опремљен дидактичким 
материјалом и садржајима 
дечије собе јасленог 
узраста. 



Реализацијом наставе у III и IV разреду у предшколским установама (ПУ) 
ученици стичу стручна знања у реалним условима. У добро структуираној, 
подстицајној средини и ведром расположењу, ученице свакодневно 
осмишљавају игре, израђују дидактичка средства, развијају 
комуникацијске вештине у раду са родитељима, примењују стечена знања 
и вештине у процесу неге, учествују у  тимском  раду, доносе први 
критички суд, уче од најбољих стручњака и професионалаца запослених у 
ПУ под надзором квалитетног стручног наставног кадра.  



У току школске године такође 
посећујемо Педагошки и 

Етнографски музеј, Фестивале, 
учествујемо на Сајму образовања 

и бројним хуманитарним 
акцијама 

Фестивал здравља 

Сајам образовања – општина Звездара  



Сајам образовања – општина Вождовац 
 



 Посета Централној стерилизацији при КЦС  



За образовни профил медицинска сестра - 
васпитач базично је добро  знање о свим 
поступцима неге здравог новорођенчета, као и  
стицање знања о битним процедурама рада у 
оквиру више одељења при реализацији 
клиничких вежби. 

 

 



Сарадња са школама Европске уније 






