На основу члана 56. став 4. Закона о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник СР Србије", бр. 43/87), Просветни савет
Социјалистичке Републике Србије доноси

Правилник о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем
вртићу
Правилник је објављен у "Службеном гласнику СР Србије - Просветни гласник", бр.
1/89 од 25.3.1989. године.
Члан 1.
Послове и задатке васпитања и образовања у дечијем вртићу са децом узраста до три године могу, да обављају:
- педијатријска сестра-техничар,
- медицинска сестра-васпитач,
- виша медицинска сестра,
- лице са средњом стручном спремом медицинске струке, васпитачког или педијатријског смера,
- лице са вишом стручном спремом медицинске струке, смер педијатрије,
- лице са вишом стручном спремом васпитно-образовне струке, одсек за образовање васпитача предшколских установа.
Члан 2.
Послове и задатке васпитања и образовања у дечијем вртићу са децом узраста од три године могу да обављају:
- лице са вишом стручном спремом васпитно-образовне струке, одсек за образовање васпитача предшколских установа.
Члан 3.
Стручне послове којима се доприноси остваривању садржаја васпитања и образовања у дечијем вртићу, могу да обављају:
- дипломирани педагог,
- дипломирани психолог,
- дипломирани музички педагог,
- дипломирани педагог за физичку културу,
- дипломирани дефектолог,
- дипломирани сликар,
- лице са високом стручном спремом, филозофске струке група за педагогију, група за педагогију смер за предшколску
педагогију, односно предшколско-школског смера или група за школску психологију-педагогију.
- лице са високом стручном спремом, филозофске струке група за психологију смер школско-клиничке психологије или група за
школску психологију-педагогију,
- лице са високом стручном спремом музичке струке, одсек за општу музичку педагогију, одсек за наставнике музике или одсек
за теорију музике,
- професор физичког васпитања,
- професор ликовног васпитања, односно ликовне културе,
- лице са високом стручном спремом, дефектолошке струке, одсек за логопеда.
Члан 4.
Стручне послове којима се доприноси остваривању садржаја неге, исхране и очувања здравља деце у дечијем вртићу, могу да
обављају:
- виша медицинска сестра,
- виши дијететичар-нутрициониста,
- лице са вишом школском спремом медицинске струке, смер педијатрије или одсек исхране.
Члан 5.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о степену и врсти стручне спреме васпитача, медицинских
сестара и стручних сарадника у дечијим вртићима и другим организацијама које обављају делатност предшколског васпитања и
образовања ("Службени гласник СР Србије", број 33/79).
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику СР Србије - Просветни гласник".
ПС број 110-146/88
У Београду, 14. априла 1988. године
Председник,
Просветног савета СР Србије,
др Миодраг Сибиновић, с.р.

