
 Чланови Саветовалишта на даљину су ту 
детета и пружање подршке том процесу

Контактирајте нас на наведне мејл адресе

 

      
      Марија Средојевић 
Предшколској установи „Ната Вељковић“ као стручни сарадни
пословима унапређивања квалитета васпитно
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     Драгана Дунђеровић 
као стручни сар
2002. године ради у ПУ „Ната Вељковић“ на различитим пословима (дефектолог у 
развојној групи), а од 2012. године  ради као стручни сарадник 
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        Мр Далиборка Живк
од децембра 2008.
реализацији Припремног предшколског програма, 
више од 18 година радног искуства.
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су ту да одговоре на питања која вас интересују, а односе се на раст и развој вашег 
а и пружање подршке том процесу у новонасталим околностима.  

Контактирајте нас на наведне мејл адресе или замолите васпитача групе да нас позове.

Марија Средојевић – дипломирани психолог. Од 2002. године з
Предшколској установи „Ната Вељковић“ као стручни сарадни
пословима унапређивања квалитета васпитно-образовног рада. 

Контакт e-mail: еvrtic037@gmail.com 

Слободанка Миладиновић, мастер педагог, педагошки саветник у ПУ,,Ната Вељковић'
Била је запослена као професор здравствене групе предмета у Медицинској школи у 
Крушевцу. Има више од 30 година  радног стажа. 

Контакт e-mail: pedagog@nataveljkovic.edu.rs 

Драгана Дунђеровић – стручни сарадник, логопед. 25 година  радног искуства . Радила 
као стручни сарaдник- логопед и дефектолог у настави у ШОСО „Веселин Николић“. Од 
2002. године ради у ПУ „Ната Вељковић“ на различитим пословима (дефектолог у 
развојној групи), а од 2012. године  ради као стручни сарадник – логопед.

Контакт e-mail: dragana.dun@gmail.com 

Мр Далиборка Живковић, - проф.разредне наставе и мастер 
д децембра 2008. стално запослена у ПУ Ната Вељковић, као сарадник 

реализацији Припремног предшколског програма, различитих облика и програма.
ше од 18 година радног искуства.  

Контакт e-mail: koordinator@nataveljkovic.edu.rs 

на раст и развој вашег 

нас позове. 

Од 2002. године запослена у 
Предшколској установи „Ната Вељковић“ као стручни сарадник психолог. Ради на 

педагошки саветник у ПУ,,Ната Вељковић''. 
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дефектолог у настави у ШОСО „Веселин Николић“. Од 

2002. године ради у ПУ „Ната Вељковић“ на различитим пословима (дефектолог у 
логопед. 

и мастер академски васпитач  је 
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