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Предшколска Установа 

„Наша радост“ 

Варварин 

Ул. Слободе б.б. 

Тел/факс: 037/788-346 

e –mail: nasaradost@gmail.com 

Број:___________ 

У Варварину,дана__________ 

 

 

 

На основу члана 62. а у складу са чланом 119.став 1.тачка 2.Закона о основном систему 

образовања и васпитања („Сл гласник РС“ бр.88/2017,27/2018- бр. Закон и 27/2018, 

27/2018- и др.закона) Управни одбор ПУ „ Наша радост“ Варварин, на седници 

одржаној дана,_____________ ,једногласно је донео  

 

 

OДЛУКУ 

 
 

I. Усваја се Годишњи план рада Предшколске установе „Наша радост“ Варварин 

за радну 2020/2021.год.  

II.  Одлуку доставити Школској Управи у Крушевцу и архиви. 

 

 

 

 

Образложење 

 

Члан 62.Закона прописано је да се Годишњим  планом  рада утврђује  време,место 

начин и носиоци остварења програма образовања и васпитања. 

Годишњи план рада установе доноси се у складу са школским календаром ,развојним 

планом , предшколским,школским и васпитним програмом ,до 15.септембра. 

Чланом 119.став 1.тачка 2.Закона прописано је да Орган управљања донесе 

предшколски програм,школски односно васпитни ,развојни план,гпдишњи план 

рад,усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању. 

Управни одбор је поступио у складу са чланом 119.став1.тачка 2. Закона и на седници 

одржаној дана,______________усвојио Годишњи план рада за радну 2020/2021.год. 

 

 

 

Председник  

Управног Одбора 

 

__________________________ 

 

mailto:nasaradost@gmail.com
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

  

Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања 

програма образовања и васпитања. 

Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, 

развојним планом и предшколским програмом до 15. септембра. 

 

Годишњи план рада се доноси за период од 01.09.2020. до 31.08.2021. године на 

основу: 

 Закона о основама система васпитања и образовања, 

 Закона о предшколском васпитању и образовању, 

 Правилника о општим основама предшколског програма, 

 Предшколског програма установе који дефинише услове, облике, садржаје и 

начине рада са децом; 

 Извештаја о раду Установе и извештаја о раду директора за радну 2019/2020., 

односно на основу увида у: реализацију основа програма васпитно образовног рада 

(програмске активности, стручно усавршавање, сарадња са локалном заједницом, 

посебни програми), реализацију активности здравствено превентивне службе, 

реализацију процеса исхране и инвестициног/текућег улагања. 

 Правилника о вредновању квалитета рада установа,  

 Резултата процеса самовредновања, 

 Развојног плана Установе за период 2020/2023.год., 

 Правилника о превентивној здравственој заштити и стручној спреми 

здравствених радника у предшколским установама, 

 Правилника о ближим условима за остваривање припремног предшколског 

програма, 

 Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 

 Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања Посебних, 

специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска 

установа 

 Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника 

 Правилника o критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од 

броја који се уписује у васпитну групу 

 Правилника о критеријумима за пријем деце у установу, 

 Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику, 

 Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање, 

 

Оснивач установе је Скупштина општине Вараврин.  

Установа делатност васпитања и образовања остварује обезбеђивањем средстава 

из: 

 буџета општине Варварин; 

 буџета Републике Србије, односно Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја (финансирање припремног предшколског програма); 

 уплата родитеља; 

 осталих прихода (донације и спонзорства). 
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При планирању потребних финансијских средстава полази се од: 

 броја уписане деце; 

 формираних васпитних група; 

 броја запослених и  

 материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, 

дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе 

детаљно разрађених кроз финансијски план.  

 

Организација васпитно-образовног рада у нашој установи усмерена је општим 

циљем предшколског васпитања и образовања, којег можемо дефинисати као: 

настојање да дете препозна себе, овлада собом, сазнаје свет око себе делујући на њега, 

развија односе са другима стицањем искуства о њима. 

Основна начела, којима ћемо се у планирању активности, односно садржаје 

целокупне делатности Установе руководити: 

- активност детета у васпитном процесу; 

- јединство васпитања и неге детета; 

- програмски садржаји се флексибилно схватају и у функцији су развоја 

детета (мењају се у зависности од узраста групе, састава групе, 

специфичности ситуације, објекта и сл.); осим тога, уважаба се особеност 

ритма развоја сваког појединог детета, што подразумева 

индивидуализацију рада; 

- посебно место у васпитној средини детета припада игри, која треба да 

омогући довољно доживљаја и искустава за формирање појмова, као и за 

стваралачко изражавање детета.  

Операционализација и реализација циљева васпитно-образовног рада, у складу 

са наведеним начелима, биће поткрепљена одговарајућом стручном литературом која 

ће се набављати током године, као и стручним усавршавањима која ће бити 

организована.  
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2. ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У ОПШТИНИ 
 

Укупан број деце ОООпштини Варварин узраста од 18 месеци до 6,5 година износи 

596 детета. 

 

Рашчлањена по узрасту, популација има следећу структуру: 

 
Број рођене деце 

на теритотији 
Општине 
Варварин 

 Календарска година 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Варварин 24 33 37 40 32 15 

Обреж 14 8 17 11 19 6 

Бачина /Церница 17 12 19 18 20 11 

Залоговац 7 11 7 6 7 4 

Бошњане/Маскаре 13 9 9 10 9 13 

Горњи Катун 5 9 4 4 2 4 

Доњи Катун 6 10 4 9 10 3 

Избеница/Суваја 3 3 0 2 1 0 

Орашје 4 3 6 3 1 0 

Г.Д.Крчин 9 7 7 9 4 3 

Укупно 105 105 110 112 105 59 

 

 

Предшколска установа ,,Наша радост“ обухвата децу од осамнаест месеци до 6,5 

година, односно до поласка у школу. Значајан део капацитета односи се на децу 

најстаријег предшколског узраста, одн. децу која похађају обавезни припремни 

предшколски програм. С обзиром да последњих година установа није у могућности да 

одговори потребама за обезбеђивањем боравка свих заинтересованих родитеља деца 

узраста од 18 месеци до 3 године, тако да знатан број деце остаје на листи чекања. 

Планирано је да ускоро буде отворена једна нова јаслено-мешовита група. Са радом се 

може почети чим се оспособи простор за боравак и оснивач – локална самоуправа 

обезбеди средства за нове раднике. 

Школске 2020/2021. године у матичном вртићу формирано је 9 васпитних група 

од којих две јаслене, једна млађа васпитна група, две средње, једна старија и три 

предшколске васпитне групе. За децу са тешкоћама у развоју рад ће бити организован у 

редовним васпитним групама, као и до сад, уз поштовање принципа и процедура 

прописаних Законом о основама система васпитања и образовања и Законом о 

предшколском образовању и васпитању.  

Анализом потреба породица са децом на територији наше општине и на основу 

спроведене процедуре уписа деце, утврђено је да постоји највећа потреба за 

целодневним збрињавањем деце због чега се родитељи из околних места одлучују  да 

децу упишу у матични вртић у Варварину јер у подручним вртићима присутан је 

полудневни рад са децом. Друга приоритетна потреба породица јесте формирање млађе 

јаслене групе од 6-18 месеци, где има највише деце на чекању. 
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Установа и у овој 2020-2021 наставља да развија диверсификоване програме кроз 

реализацију Пројекта инклузивно предшколско васпитање и образовање уз сарадњу са 

МПНТР и партнерима под називом,,У вртићима расте будућност Србије,,                                                                                                                      

Родитељи ће и ове године бити непосредни сарадници,партнери васпитача и деце 

у планирању и реализацији заједничког живота у вртићу.Учешће родитеља биће 

значајно у успостављању и развијању васпитних процеса,заједничком планирању 

активности хуманитарног и едукативног карактера као и развијању 

емпатије,прихватању различитости и социјализацији. 

Као Установа отворена за промене и развој и ове године ћемо наставити са 

праксом даљег унапређивања квалитета рада Установе,имајући у виду визију развоја 

одређену Развојним планом Установе. 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

3.1.Објекти за децу 

 

Р
.б

р
. 

Назив 

објекта 

Капацитет 
Површина 

објекта 

m² 

Површина 

дворишта 

m² 

Адреса 
Број 

радних 

соба 

Број 

група 

Број  

деце 

1. Дечји вртић 7 7 143 568 300 
Слобод

е б.б. 

2. Јаслице 2 2 37 320 300 
Слобод

е б.б. 

Укупно 9 9 180 888 300  

 

 

Напомена: Kапацитети су исказани према расположивом простору за рад у 

једној смени. С обзиром да је према Закону о предшколском васпитању и образовању, 

број деце у васпитној групи условљен и другим чиниоцима (узраст деце, упис деце са 

сметњама у васпитне групе), стваран број деце коју је могуће примити у једној смени је 

испод исказаног.  

 

Последњих година је много труда и материјалних средстава уложено у стварање 

бољих услова за боравак, игру и рад деце у предшколској установи: урађене су све 

санације и поправке које су биле неопходне да би се боравак деце и запослених учинио 

безбедним, набављана су савремена средства и опрема, нове играчке и неопходан 

дидаткички материјал, литература за васпитаче и књиге за децу. Сви вртићи налазе се у 

стању које омогућава сигуран и пријатан боравак деце. Установа је у јуну месецу 2017. 

године реализовала верификацију што подразумева да задовољава основне услове 

предвиђене нормативима пословања предшколских установа. 

Оно што бисмо могли да наведемо као недостатке у материјално-техничком смислу, 

који у извесној мери отежавају рад са децом, је следеће:  
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 подручне васпитне групе користе школски простор за игру и рекреативне 

програме који није адекватан и не садржи справе и опрему за физичко васпитање. 

 

 подручна група у Орашју и Избеници - неадекватан простор за реализацију 

васпитно-образовног програма. Проблем са грејањем које у зимском периоду не 

функционише па је васпитно особље препуштено да организује додатно грејање 

за децу. Група у Орашју функционише у некадашњем Дому здравља,а ове 

школске године пошто је школа реновирана надамо се повратку унутар школског 

простора   

 

 Подручна група у Доњем Крчину такође има проблема са смештајем деце у 

оквиру школских просторија па је  опремљена просторија месне заједнице у 

Карановцу  .  

                                                                                                        

 И даље остаје као проблем недостатак капацитета у матичном вртићу, односно 

недостатак простора за одговарајући смештај васпитних група целодневног 

боравка. 

 

 Ове школске године потребно је извршити мање поправке у матичном вртићу као 

и у подручним групама 

 

 Потребно је заменити дотрајале и поломљене справе у дворишту вртића 

 

 Кречење група биће одложено за наредну школску годину 

 

 Планирана је изградња још једне васпитне групе у матичном вртићу и радови 

почињу након прикупљене и одобрене документације. Пројекат изградње ове 

васпитне групе финансира Министарство за популациону политику Републике 

Србије.                                                                                                                                                    

 

3.2.  Oбјекти за припрему хране 

Објекат за 

припрему хране 
 

Број 

објеката 

 

Површина објекта 
 

Капацитет 

оброка  у смени 

 

Адреса 

 

Кухиња дечјег 

вртића 

 

 

1 

 

70 м2 

 

500 

Варварин , 

Слободе б.б. 

 

У кухињи дечијег вртића припрема се доручак, ручак и ужина за васпитне групе 

целодневног боравка. Кухињски простор је урађен на основу пројекта за наменски 

објекат, опремљен је по стандардима за припрему хране (уређаји и инвентар), тако да у 

потпуности одговара нормативу за припрему хране у дечијим вртићима.  

Поред кухиње, постоји адекватан магацински простор за складиштење 

намирница у складу са проприсаним условима.  
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3.3. Стање опремљености објекта 

 

Наше слободне процене о стању опремљености свих објеката установе упућују 

на закључак да, у глобалу, Установа задовољава око 70% потребног материјала, 

опреме, намештаја и др. у односу на Норматив. 

Иако је до сада доста средстава уложено у набавку нове опреме (дечијег 

намештаја – душеци за креветиће, столова, столица, креветића, гардеробних ормарића, 

постељине, тепиха, тракастих завеса), и даље постоји потреба да се амортизовани 

елементи опремљености замењују новим, те ћемо се трудити да и на даље, 

континуирано, улажемо   

Дидактички материјал ће се и у овој радној години набављати на почетку радне 

године и у току године, по потреби.  

 

План набавке дидактичког материјала, дидактичких средстава и опреме 

 

Средства, 

материјали 
Количина Објекат Динамика набавке 

Дидактичка средства 
по потреби 

 
сви објекти у току године 

Дидактички материјал по потреби сви објекти 

на почетку школске 

године и у току године 

по потреби 

 

Напомена: Набавка опреме биће планирана посебним планом набавке.  

 

 

 

3.4. Облици рада са децом 

 

Обухват деце у целодневном боравку 

Р.Б  Назив објекта Назив групе Бр.деце 

1. ПУ „Наша радост“ Варварин Јаслена в. група 1 17 

2. ПУ „Наша радост“ Варварин Јаслена в. група 2 20 

3. ПУ „Наша радост“ Варварин Млађа в. група  21 

4. ПУ „Наша радост“ Варварин Средња в. група 1 22 

5. ПУ „Наша радост“ Варварин Средња в. група 2 21 

6. ПУ „Наша радост“ Варварин Старија в. група 23 

7. ПУ „Наша радост“ Варварин ПП васпитна група 1 21 

8. ПУ „Наша радост“ Варварин ПП васпитна група 2 15 

9. ПУ „Наша радост“ Варварин ПП васпитна група 3 20 

Укупно деце у вртићу 180 
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Обухват деце  у полудневним боравком 

Р.бр. Назив објекта 

Капацитет 
Површина 

простора 

Површина 

дворишта 

М2 
Бр.група Бр.деце 

1. Бачина, предшколска група 1 12 70 180 

2. Бачина, мешовита група 1 24 70 180 

3. Бошњане, мешовита група 1 12 40 300 

4. Бошњане, предшколска 1 10 40 300 

5. Г.Катун, мешовита група 1 2+3 35 250 

6. Д.Катун, мешовита група 1 3+4 60 250 

7. Д.Крчин, предшколска 1 10+6 35 250 

8. Залоговац, предшколска 1 13 35 230 

9. Избеница, мешовита 1 1+2 35 200 

10. Маскаре, мешовита 1 3+2 60 250 

11. Обреж, предшколска 1 14 60 300 

12. Обреж, предшколска  1 11 60 300 

13. Обреж мешовита  група  1 15 60 300 

14. Орашје, предшколска 1 5+5 60 180 

ППП+ мешовита  7+7 84+65 590 2.870 

Укупно: 14      149 590 2.870 

 
Свеукупно: облици рада, број група и број деце 

 

Редни број Облици рада Број група Број деце 

1. Целодневни боравак 1-3 

год. 
2 37 

2. Целодневни боравак 3 – 6,5 

год. 
7 143 

3. Полудневни боравак 14 149 

Укупно 23 329 

 

 

 

3.5. Повремени и додатни програми 

 

У установи се, по испитаним потребама породице за повременим и додатним 

програмима, за наредну школску годину планирају следећи повремени и додатни 

програми: 

 Драмска радионица 

 Ликовна радионица 

 Еко патрола 

 Плесна школа 

Процењени број група и деце која ће учествовати у овим програмима, налази се 

у следећој табели: 

 

 
 Драмска 

 радионица 

Ликовна 

 радионица 

Еко патрола Плесна школа 

 Бр.гр. Бр.деце Бр.гр. Бр.деце Бр.гр Бр.деце Бр.гр Бр.деце 

1. 4 20 5 30 5 100 13 150 
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 Прилагођени програми 

 За децу у инклузији (деца са сметњама у развоју и даровита деца) Тим за 

инклузију ће, по плану рада, припремити индивидуализоване васпитно-образовне 

планове рада који су прилагођени способностима сваког детета понаособ. У категорију 

прилагођени програма спадају: 

 Деца са сметњама у развоју 

 Даровита деца 

 Деца без родитељског старања 

 Треће, четврто и свако наредно рођено дете у породици. 

*У општини Варварин не постоји установа за стационарно лечење деце, тако да 

установа нема рад са децом на болничком лечењу.  

Са овим категоријама деце ради се по прилагођеним програмима, а процењен 

број група и деце за школску 2020/2021.год. је следећи: 

 
 

Р.бр. 

 

 

 

Објекат 

 

Деца са сметњама у 

развоју 

 

Деца са изузетним 

способностима 

(даровита) 

Деца на 

болничком 

лечењу 

Деца без 

родитељ. 

старања 

 

Треће 

дете 

Бр.гр. Бр.деце Бр. гр. Бр.деце Бр.деце Бр.деце Бр.деце 

1. Варварин 3 4 5 5 / / 20 

2. Терен       1 1 5 5 / 1 10 

Укупно: 4 5 10 10 / 1 30 

 Обухват деце из осетљивих група класификованих по Правилнику о мерама, 

начину и поступку заштите и безбедности деце у Установи 
Р.бр Објекат  Деца без родитељског 

 старања 

Деца ромске 

националности 

Деца која не плаћају 

боравак 

  Бр.гр. Бр.деце Бр.гр. Бр. деце Бр. група Бр. деце 

1. Варварин   / / 1 1 9 42 

2. Терен  1 1 2 2 6 50 

 Укупно  1 /           1 3 3 15 92 

 

 

 

 

Услуге породици и деци 

 

 У оквиру десеточасовног дневног рада, у периоду од 630 до 1600 сваког радног 

дана, Установа обезбеђује следеће услуге породици и деци: 

 - стручни васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста у оквиру 

целодневног и петочасовног дневног боравка; 

 - исхрану у оквирима нутритивних норми исхране деце предшколског узраста; 

 - негу и превентивну здравствену заштиту деце; 

 - периодичну контролу здравственог стања деце; 

 -активности које задовољавају социјалну функцију Установе (рад са децом без 

родитељског старања, рад са децом ометеном у развоју и са децом изузетних 

способности – инклузија, треће дете, и др.). 
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  Одмор  и рекреација  

 
 Свакодневни васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста 

подразумева равномерно смењивање активности одмора и рекреације. Поред редовних, 

свакодневних активности, обавезног боравка на ваздуху, Установа организује и 

једнодневне излете и вртић у природи. 

 У реализацији једнодневног излета васпитачи ће планирање и реализацију 

обавити у сарадњи са туристичком агенцијом која има Лиценцу за обављање послова 

организовања туристичких путовања у земљи и иностранству, издату од Министарства 

трговине, туризма и услуга РС, одабране од стране Савета родитеља Установе. 

 За предшколске групе планира се излет до ЗОО-врт у Београд, а за средњу, 

старију и млађу васпитну групу планира се излет до оближњих бања. 

          Вртић у природи биће организован по плану и програму у месецу мају-јуну,а по 

одлуци Савета родитеља.Финансирање ових активности одвија се из средстава 

родитеља а у складу са Правилником о врстама,начину остваривања и финансирања 

посебних,специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује 

предшколска установа. 

 
 

УЗРАСТ ДЕЦЕ 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

БРОЈ 

ВАСПИТНИХ 

ГРУПА 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Предшколске групе, деца 

узраста од 5,5 до 6,5 

година 

Једнодневни излет 

до ЗОО-врта у 

Београду 

 

Мај 2021. год. 

 

11 

Васпитачи 

Директор 

Мед. сестра на ПЗЗ 

Деца млађе, средње и 

старијих група, узраста од 

3 до 5,5 година 

Једнодневни излет 

до оближњих бања 

 

Мај 2021. год. 

 

8 

Васпитачи 

Директор 

Мед. сестра на ПЗЗ 

Предшколска деца 

узраста од 3 до 5,5год 

Вртић у природи Мај-јун 20021.год 7 Васпитачи,Директор 

Мед. сестра наПЗЗ 

* Очекивани број васпитних група. 

 

 Број деце преко капацитета 

 
 У шк. 2020./2021. год. број деце  не одговара нормативима у свим групама, 

израженим у Закону о предшколском васпитању и образовању, већ уз сагласност 

Општинског већа норматив деце у свим групама повећан је за 20%. 

 
  Број деце на листи чекања 

 

Установа не може да задовољи тренутне потребе породице у општини, тако да 

постоји оформљена листа чекања за шк. 2020/21. год. То се односи на потребе за 

смештај деце у матичној  установи. Тренутно на листи чекања има 13-оро деце  

јасленог узраста. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
РАДА 

 
4.1.Радно време и организација рада објеката 

 

Радно време целодневног боравка износи 9.30 часова, а полудневног боравка 

5.00 часова (од тога – 4 часа непосредног васпитно-образовног рада са децом). 

Боравак деце, на почетку радне године, организује се у складу са педагошким 

принципима који подразумевају поступност у навикавању деце на живот и рад у 

групи. 

 

Радно време објеката предшколске установе 

Р.бр

. 
Назив објекта 

Време рада 

објекта (у 

часовима) 

Број 

смена 

Радно време васпитних 

група и облици рада 

1. 
Бачина, предшколска група 4.00 1смена 

Полудневни боравак 

7:30 – 11:30 

2. 
Бачина, мешовита 

4.00 
2 смена 

Полудневни боравак 

10.00-14.00 

3. 
Бошњане , мешовита група 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

8:00 – 12:00 

4. 
Бошњане, предшколска 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

8:00 – 12:00 

5. 
Г.Катун, мешовита 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

8:00 – 12:00 

6. 
Д.Катун, мешовита 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

8:00 – 12:00 

7. 
Д.Крчин, предшколска 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

8.00 – 12:00 

8. 
Залоговац, предшколска 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

7:00 – 11:00 

9. 
Избеница, мешовита 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

7.30 – 11:30 

10. 
Маскаре, мешовита 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

8:00 – 12:00 

11. 
Обреж, предшколска  

4.00 
1смена 

Полудневни боравак 

7:30 – 11:30 

12. 
Обреж, мешовита  

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

7:30 – 11:30 

13. Обреж,предшколска 2 

 
4.00 

2 смена 
Полудневни боравак 

10.00-14.00 

14. 
Орашје, предшколска 

4.00 
1 смена 

Полудневни боравак 

7:00 – 12:00 

 

 Сви објекти радиће у периоду од 01.09.2020. до 18.06.2021. године, са 

прекидом у току зимског, пролећног и летњег распуста, према календару рада. 
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4.2. Број запослених радника према профилима стручности (постојеће стање, 

потребе по нормативу и одступања) 

 

Р.бр. Профил стручности 
Постојеће стање 

 
Одступања по 

нормативу 

1. Директор 1 / 

2. Стручни сарадник- психолог 1   

3. Главни васпитач 1 / 

4. Васпитач 31 / 

5. Медицинска сестра 2 / 

6. Мед. сестра на превент. здрав. зашт. 1 / 

7. Благајник 1 / 

8. Шеф рачуноводства  1 / 

9. Економ 1 / 

10. Кувар 1 / 

11. Сервирка 2 / 

12. Одржавање хигијене 3 / 

13. Технички послови 1 / 

14. Секретар/ адвокат  по уговору о заступању / 

Укупно: 47  

 

 
 

4.3.Структура и распоред задужења запослених у васпитно-образовном процесу 

према профилима стручности у оквиру 40-часовне радне недеље 

 
 Структура 40-часовне радне недеље васпитача у полудневном боравку 

 

Непосредан васпитно- образовни рад са децом................................................................... 20 сати 

Непосредан рад са децом, разл. облици и програми...............................................................5 сати 

Планирање и програмирање вор-а, припрема за рад и вођење пед. Документације.......... 5 сати 

Сарадња са породицом...............................................................................................................2  сата 

Сарадња са лок.зајед.и јавне манифест ....................................................................................  1 сат 

Стручно усавршавање ................................................................................................................  1 сат 

Непосредан вор са децом матичном вртићу ........................................................................... 5 сати 

Учешће у раду тимова .................................................................................................................1 сат 

 

Структура 40-часовне радне недеље васпитача у целодневном боравку 

Непосредан рад са децом..........................................................................................................30 сати 

Планирање и програмирање вор-а, припрема за рад и вођење пед. 

документације.............................................................................................................................6  сати 

Сарадња са породицом..................................................................................................................1 сат 

Стручно усавршавање...................................................................................................................1 сат 

Сарадња са локалном зајед. и  манифестације...........................................................................1 сат 

Учешће у раду тимова................................................................................................................. 1 сат 

 

Структура 40-часовне радне недеље медицинских сестара у јаслицама 
Непосредан васпитно- образовни рад и нега......................................................................... 30 сати 

Планирање и програмирање вор-а, припрема за рад и вођење пед. 

документације............................................................................................................................ 6 сати 

Сарадња са породицом...............................................................................................................2 сата 
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Стручно усавршавање.................................................................................................................1 сат 

Сарадња са друштвеном средином  и учешће у тим................................................................1 сат 

 

 Структура 40-часовне радне недеље медицинске сестре на превентиви 

 

Непосредни рад са децом (контрола здравља) .....................................................................30 сата 

Дравствено хигијенске и превентивне активности .............................................................. 3 сати 

Вођење мед.док......................................................................................................................... 2 сата  

Сарадња са породицом..............................................................................................................2 сата 

Сарадња са здравственим институцијама................................................................................ 2 сат 

Стручно усавршавање, учешће у тим  .......................................................................................1 сат 

 

Структура 40-часовне радне недеље стручног сарадника – психолог 

 

Непосредан рад:.......................................................................................................................30сати 

Планирање и програмирање ВОР 

Праћење и вредновање ВОР  

Рад са васпитачима  

Рад са децом  

Рад са родитељима/старатељима  

Рад са директором, стручним сарадницима, пратиоцем детета 

Рад у стручним органима и тимовима 

Сарадња са локалном самоуправом надлежним установама,  

организацијама и удружењима.................................................................................................4сати 

9.Вођење документације, припрема за рад, самовредновање и стручно 

усавршавање...............................................................................................................................6 сати 

 

Структура 40-часовног радног времена  главног  васпитача-координатора 

 

Непосредан рад координатора.....................................................................................20 сати 

-организација васпитно-образовног рада; 

-дидактичко-методички инструктивни рад 

-непосредан рад у групи по указаној потреби 

Припрема за рад и вођење педагошке 

документације .............................................................................................................. 7 сати 

- програмирање и планирање,документациони рад 

Сарадња са породицом.............................................................................................................3 сата 

Сарадња са друштвеном средином ........................................................................................5 сати 

Стручно усавршавање и рад у стручним органима и комисијама.......................................5 сати 

 

Структура 40-часовне радне недеље директора 

 

Програмирање............................................................................................................................5 сати 

Организација............................................................................................................................12 сати 

Педагошко-инструктивни рад...................................................................................................8 сати 

Аналитички рад..........................................................................................................................6 сати 

Стручно усавршавање................................................................................................................2 сатa 

Сарадња.......................................................................................................................................5 сати 

Остали послови.................................................................................................,.........................2 сата 
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4.4. Кадровска структура запослених 
 Презиме и име   Радно место Степен 

стручне 

спр 

Год. 

радни 

стаж 

Стручно 

усаврш 

1. Драгана Савић директор 6 30 72 

2. Тамара Јеремић Тодоровић  Стручни сар. -психолог 7 7 74 

3. Нешић Светлана Главни васпитач 6 24 80 

4. Митић Лела Мед.сестра на прев. 4 19 / 
5. Матић Весна Руков.фин.рач.пос.шеф 7 14 / 

6. Ђорђевић Горица Реф. За пр.кадр и адм. 4 8 / 

7. Дивнић Данијел Технички секретар 4 6 / 

8. Јаковљевић Драган Магационер економ 4 12 / 

9. Дивнић Добрила Главни кувар 4 38 / 

10. Тодоровић Виолета Помоћник кувара 4 28 / 

11. Лазић Ивана Кафе куварица,сервирка 4 9 / 

12. Исаиловић Драгица Спремачица 3 19 / 

13. Николић Саша Домар,ложач 4 2 / 

14. Јовановић Оливера Хигијеничар 4 5 / 

15. Деветаковић Зорица Хигијеничар 4 11 / 

16. Зајић Миланка васпитач 6 25 56 

17. Крстић Душанка васпитач 6 38 48 

18. Јовановић Сузана васпитач 62 32 70 

19. Максимовић Славица васпитач 6 37 68 

20. Матић Снежана васпитач 6 37 68 

21. Чапаковић Гордана васпитач 6 36 72 

22. Митић Слађана васпитач 6 29 48 

23. Весна Милутиновић васпитач 7 12 56 

24. Радоичић Живадија васпитач 6 27 64 

25. Ђорђевић Зорица васпитач 6 27 74 

26. Павловић Миладија васпитач 6 34 64 

27. Миловановић Гордана васпитач 6 38 64 

28. Марковић Снежана васпитач 6 23 58 

29. Балевић Драгица васпитач 6 25 82 

30. Пејковић Слађана васпитач 6 22 24 

31. Јовановић Снежана васпитач 6 22 64 

32. Крстић Биљана васпитач 6 21 68 

33. Митровић Наташа васпитач 6 21 68 

34. Марковић Данијела васпитач 6 19 68 

35. Стефановић Ивана васпитач 6 17 68 

36. Ацковић Андријана васпитач 6 19 72 

37. Видојковић Снежана васпитач 6 22 72 

38. Мирјана Ракић Крстић васпитач 62  48 

39. Ћирић Јована васпитач 6  48 

40. Живадиновић  Нина васпитач 6 3 64 

41. Марија Крстић   васпитач 6 6 64 

42. Данијела Станковић васпитач 6 7 58 

43. Васић Данијела  васпитач 6   

44. Весић Наташа васпитач    

45. Милетић Гордана васпитач 6   

46. Лукић Валентина васпитач 6   

47. Митровић Александра васпитач 6   
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4.5.Класификациона структура радника 

Распоред рада васпитно – образовног особља по објектима 

 

Објекат Облик рада Васпитач 

Варварин 

Целодневни боравак – 

јаслени узраст 

 

1. Миловановић Гордана, медицинска 

сестра – васпитач 

2. Лукић Валентина ,васпитач 

3. Крстић Душанка, васпитач 

4. Крстић Марија ,мед.сестра,васпитач 

Целодневни боравак – узраст 

од  

3 – 6,5 

1. Биљана Крстић, млађа 

2. Снежана Видојковић, млађа  

3. Ивана Стефановић,средња вас.група 

4. Данијела Станковић,  средња вас.група 

5. Снежана Марковић,средња вас.група 

6. Ацковић Андријана,средња вас.група 

7. Слађана Митић, старија васп.група 

8. Данијела Марковић,старија васп.група 

9. Нешић Светлана,ППП 

10. Митровић Александра,ППП 

11. Миланка Зајић,ППП.  

12. Живадиновић Нина,ППП 

13. Драгица Балевић, ППП 

14. Миладија Павловић ,ППП 

Бачина 
припремно-предшколска група  Мирјана Рачић Крстић , васпитач  

Мешовита вас.група. Глишић Габријела, васпитач 

Бошњане 
Мешовита вас. група Ћирић Јована, васпитач 

припремно-предшколска група  Митровић Наташа, васпитач 

Горњи Катун Мешовита васпитна група Васић Данијела,васпитач 

Доњи Катун Мешовита васпитна  група  Чапаковић Гордана, васпитач 

Доњи Крчин припремно-предшколска група  Весић Наташа, васпитач 

Залоговац припремно-предшколска група  Ђорђевић Зорица, васпитач 

Избеница Мешовита васпитна  група  Јовановић Снежана, васпитач 

Маскаре Мешовита васпитна  група  Милутиновић Весна, васпитач 

Обреж припремно-предшколска група Матић Снежана, васпитач 

Обреж Припремно-предшколска  група Пејковић Слађана, васпитач 

Обреж Мешовита  васпитна група  Николић Марија,васпитач 

Орашје припремно-предшколска група Радоичић Живадија ,васпитач 
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4.6. Стручни Тимови у Установи 
Задужења  Васпитачи 

Тим за развојно планирање 1. Зајић Миланка, координатор 

2. Драгана Савић, директор 

3. Весић Наташа,васпитач 

4. Тодоровић Тамара ,стручни сарадник 

5. Светлана Нешић,гл.васпитач 

6. Нина Живадиновић,васпитач 

7. КрстићМарија,мед.сестра васпитач   

8. Члан из СР 

9. Члан из локалне самоуправе 
 

Тим за заштиту деце од насиља, 

занемаривања и злостављања 

1. Савић  Драгана -директор 

2. Нешић Светлана -координатор  

3. Митић Лела,мед.сестра за ПЗЗ у 

4.  Ацковић Андријана-васпитач 

5. Дивнић Данијел-технички секретар 

6. Јовановић Оливера-хигијеничар 

7. Родитељ из Савета родитеља- 
 

Тим за инклузивно васпитање и 

образовање 

1. Савић Драгана, директор  

2. Тодоровић Тамара,стручни сарадник, 

координатор 

3. Нешић Светлана, васпитач 

4. Балевић Драгица, васпитач 

5. Снежана Марковић,васпитач 

6. Мирјана Рачић Крстић,васпитач 

7. Родитељи 
 

Тим за стручно усавршавање 
1. Данијела Марковић, координатор 

2. Лела Митић, мед.сестра на ПЗЗ 

3. Снежана Видојковић,васпитач 

4. Миловановић Гордана,мед.сестра 

5. Марија Николић,васпитач 

Тим за самовредновање квалитета рада 1. Светлана Нешић, координатор 

2.  Драгана Савић, директор 

3.  Тамара Јеремић Тодоровић,стручни сарадник 

4. Биљана Крстић,васпитач 

5. Ивана Стефановић,васпитач 

6. Данијела Станковић,васпитач 

7. Члан из СР 

8. Члан из локалне самоуправе 

Тим за приправнике и менторе 1. Драгана Савић, директор, координатор 

2.Светлана Нешић 

3.Слађана Пејковић     

4.Славица Максимовић,васпитач                                                                                                                                   
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Тим за израду Годишњег плана рада 

Установе 

1. Светлана Нешић,гл.васпитач 

2. Драгана Савић,директор 

3. Ацковић Андријана,васпитач 

4. Лела Митић,мед.сестра  

5. председници Актива. 

Записник Васпитно-образовног већа, 

Летопис 

1. Светлана Нешић,гл.васпитач 

2. Александра Митровић,васпитач 

3. Валентина Лукић,васпитач 

Председник Актива медицинских 

сестара – васпитача 
 Гордана Миловановић, мед.сестра васпитач 

Председник Актива васпитача млађих, 

средњих и старијих васпитних група 
Слађана Митић,васпитач 

Председник Актива васпитача ППП-а Миладија Павловић,васпитач 

 

Културне и јавне манифестације Због ситуације КОВИД 19 културне и јавне 
манифестације и велика окупљања нису у плану 

 

4.7.Радници стручне службе, исхране и остали радници који опслужују објекат 

 

Радник Послови које обавља 

1. Драгана Савић Директор 

2. Митић Лела Сарадник- Мед. сестра за превентивну здрав. заштиту и негу 

3. Матић Весна Руководилац финан. рачуно. пос.-шеф рачуноводства 

4. Јаковљевић Драган Магационер-економ 

5. Ђорђевић Горица Административни радник 

6. Данијел Дивнић Технички секретар/економ 

7. Николић Саша Домар/мајстор на одржавању 

8. Дивнић Добрила Главни кувар- шеф кухиње  

9. Тодоровић Виолета Помоћник кувара  

10. Лазић Ивана  Сервирка 

11. Исаиловић Драгица Спремачица 

12. Деветаковић Зорица Спремачица 

13. Јовановић Оливера Спремачица 

 

4.8.Календар рада за школску 2020/2021. годину 

 

 Васпитно-образовни рад у ПУ ,,Наша радост“ Варварин, остварује се, за децу 

која су на целодневном боравку, непрекидно током године, осим у данима државних 

празника који су означени као нерадни дани. 

 За децу која похађају обавезни припремни предшколски програм у трајању од 5 

сати (полудневни боравак), васпитно-образовни рад остварује се у току два 

полугодишта. Прво полугодиште почиње у уторак, 01.09.2020 године, а завршава се 

29.01.2021.год. Друго полугодиште почиње 17.02.2021. године, а завршава се у 18.06. 

2021. године.  
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У току школске године, деца похађају припремни предшколски програм, имају 

јесењи, зимски,пролећни и летњи распуст.  

  

 Зимски распуст, има два дела . Први део почиње 31.12.2020, а завршава се 

11.01.2021.год. а други део  почиње 31.01.2021. године, а завршава се у 17.02.2021. 

године. 

 Пролећни распуст почиње у 17.05.2021. године, а завршава се у 24.05. 2021. 

године. 

 Летњи распуст почиње у 18.06.2021. а завршава се у 31.08.2021. године. 

 

 

Језици на којима се изводи васпитно-образовни рад 

 

У нашој установи, у свим узрасним групама, васпитно-образовни рад се 

одвија на српском језику.   

 

 

 

 

 

I ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ У ПУНОМ 

КАПАЦИТЕТУ 
 

 

Подаци о објектима за децу  

 

 

 

 

Р.бр

. 
Назив објекта 

Капацитет 
Површина 

простора 

Површина 

дворишта 

М2 
Бр.груп

а 
Бр.деце 

1. Бачина, предшколска група 1 12 70 180 

2. Бачина, мешовита  1 24 70 180 

3. Бошњане, мешовита група 1 12 40 300 

4. Бошњане, предшколска 1 10 40 300 

5. Г.Катун, мешовита 1 5 35 250 

6. Д.Катун, мешовита 1 5 60 250 

7. Д.Крчин, предшколска 1 10+6 35 250 

8. Залоговац, предшколска 1 13 35 230 

9. Избеница, предшколска 1 5 35 200 

10. Маскаре, мешовита 1 5 60 250 

11. Обреж, предшколска 1 15 60 300 

12. Обреж, мешовита  2 30 60 300 

13. Орашје, предшколска 1 5+5 60 180 

14. П.У.''Наша радост'' Вараврин       3+6 180 900 300 

ППП+ мешовита  10+13 342 1490 3170 

Укупно: 23 342 1490 3170 
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Број деце по васпитним групама 

 

 

 

Распоред радника у ВОР-у 

 

Објекат Облик рада Васпитач 

Варварин 

Целодневни боравак – 

јаслени узраст 

 

5. Миловановић Гордана, 

медицинска сестра – васпитач 

6. Лукић Валентина ,васпитач 

7. Крстић Душанка, васпитач 

8. Крстић Марија 

,мед.сестра,васпитач 

Целодневни боравак – узраст 

од  

3 – 6,5 

15. Биљана Крстић, млађа 

16. Снежана Видојковић, млађа  

17. Ивана Стефановић,средња 

вас.група 

18. Данијела Станковић,  средња 

вас.група 

19. Снежана Марковић,средња 

вас.група 

20. Ацковић Андријана,средња 

вас.група 

21. Слађана Митић, старија васп.група 

22. Данијела Марковић,старија 

васп.група 

23. Нешић Светлана,ППП 

24. Митровић Александра,ППП 

25. Миланка Зајић,ППП.  

26. Живадиновић Нина,ППП 

27. Драгица Балевић, ППП 

28. Миладија Павловић ,ППП 

  Назив објекта Назив групе Бр.деце 

1. ПУ „Наша радост“ Варварин Јаслена в. група 1 17 

2. ПУ „Наша радост“ Варварин Јаслена в. група 2 20 

3. ПУ „Наша радост“ Варварин Млађа в. група  21 

4. ПУ „Наша радост“ Варварин Средња в. група 1 22 

5. ПУ „Наша радост“ Варварин Средња в. група 2 21 

6. ПУ „Наша радост“ Варварин Старија в. група 23 

7. ПУ „Наша радост“ Варварин ПП васпитна група 1 21 

8. ПУ „Наша радост“ Варварин ПП васпитна група 2 15 

9. ПУ „Наша радост“ Варварин ПП васпитна група 3 20 

Укупно деце у вртићу 180 
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Бачина 

припремно-предшколска 

група 
 Мирјана Рачић Крстић , васпитач  

Мешовита вас.група. Глишић Габријела, васпитач 

Бошњане 

Мешовита вас. група Ћирић Јована, васпитач 

припремно-предшколска 

група 
 Митровић Наташа, васпитач 

Горњи 

Катун 

Мешовита васпитна група Васић Данијела 

Доњи Катун Мешовита васпитна група  Чапаковић Гордана, васпитач 

Доњи 

Крчин 

припремно-предшколска 

група 

 Весић Наташа, васпитач 

Залоговац припремно-предшколска 

група 

 Ђорђевић Зорица, васпитач 

Избеница припремно-предшколска 

група 

 Јовановић Снежана, васпитач 

Маскаре Мешовита васпитна група  Милутиновић Весна, васпитач 

Обреж припремно-предшколска 

група 

Матић Снежана, васпитач 

Обреж мешовита група Пејковић Слађана, васпитач 

Обреж Мешовита група  Николић Марија,васпитач 

Орашје припремно-предшколска 

група 

Радоичић Живадија ,васпитач 



Годишњи план Установе за 2020/2021.годину 

 

 

П.У.“Наша радост“ Варварин 

22 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ОЧУВАЊЕМ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Припрема свих просторија за 

почетак рада у пуном 

капацитету 

(чишћење,прање,дезинфекција) 

 

    Сви 

запослени  

 

До краја августа  

Директор 

Превентивна 

сестра 

Сарадња са Локалном 

заједницом и кризним штабом 

о мерама и одлукама  Владе РС 

Директор 

Главни 

васпитач 

До краја августа  

Упутства и Одлуке 

Упознати васпитаче 

,мед.сестре и  све запослене са 

оперативним планом и 

подсетити их на мере заштите 

којих се треба придржавати 

као и процедура  поступања 

када се дете разболи 

 

 

Превентивна 

сестра 

 

 

До краја августа  

 

 

Записници и 

Одлуке 

Обезбеђивање свих потребних 

заштитних средстава и 

средстава за хигијену и 

дезинфекцију 

  

директор 

 

Током године 

ЗЗЈЗ Крушевац  

Превентивна 

сестра 

Евиденциони 

листови  

Сарадња са Домом здравља 

Варварин –педијатрија  

Дом здравља-

педијатрија  

Превентивна 

сестра   

 

Током године 

 

 директор 

Обавештавање родитеља о 

начину рада и протоколима  

Васпитачи, 

превентивна 

сестра 

Август,септембар Главни 

васпитач,директор, 

огласне табле, 

друштвене мреже 
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2.ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ЦИЉУ 

ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ И ЦЕЛОВИТОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У ПУНОМ 

КАПАЦИТЕТУ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Израда плана 

рада  на 

отвореном 

простору  

Васпитачи ,мед.сестре свакодневно Главни васпитач, 

радна књига  

Израда плана 

адаптације  за 

новоуписану децу  

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,родитељи 

септембар Радна књига 

Радионице за 

родитеље  

Васпитачи и 

мед.сестре 

васпитачи,родитељи 

Током године  Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже 

Едукативни рад 

са децом и 

родитељима у 

вези контроле 

ширења ризика од 

вируса КОВИД-

19 

 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи 

 

Септембар  

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже 

Реализација 

планираних 

активности из 

Годишњег плана 

уз придржавање 

мера заштите 

 

Васпитачи, мед сестре 

васпитачи 

 

Током радне 

године  

Радна књига 

фотографије,записници, 

друштвене мреже 

 

 

 

3.ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Активирање вибер 

група 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи 

Крај августа Вибер група 

Упознавање 

родитеља са мерама 

заштите на првом 

родитељском 

састанку преко 

вибер група  

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи, 

превентивна сестра 

 

Септембар и 

током године 

Записници , радна 

књига  

 

Радионице за 

родитеље по 

групама 

(хигијена,здрава 

храна,...) 

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи, 

превентивна сестра, 

родитељи 

 

Током године 

 

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже,  

огласна табла 

Активности 

поводом дечје 

недеље и актуелних 

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи, 

превентивна сестра, 

 

Током године 

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже, 
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празника родитељи огласна табла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПРОФЕСИОНАЛНОМ 

ПОВЕЗИВАЊУ,УМРЕЖАВАЊУ И РАЗМЕНИ ИСКУСТАВА 

АКТИВНОСТИ            РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Израда 

индивидуалних 

планова стручног 

усавршавња 

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи 

август Директор,тим за 

праћење стручног 

усавршавања 

Реализација 

планираних 

угледних активности 

уз адекватне мере 

заштите 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,директор, 

главни васпитач 

 

Током године 

Директор,тим за 

праћење стручног 

усавршавања 

Умрежавање са 

другим 

предшколским 

установама из округа 

електронским путем 

ради размене 

искустава 

 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,директор, 

главни васпитач 

 

Август 

,септембар 

 

Директор  

Планирање 

акредитованих 

семинара  

Директор ,Тим за 

праћење СУ  

Током године Директор  
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II ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ У ОГРАНИЧЕНОМ 

КАПАЦИТЕТУ 

 

1. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ОЧУВАЊЕМ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Припрема свих 

просторија за почетак 

рада у ограниченом 

капацитету (чишћење, 

 

    Сви запослени  

 

 

 

 

 

Директор 

Превентивна сестра 
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2.ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ЦИЉУ 

ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ И ЦЕЛОВИТОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У ОГРАНИЧЕНОМ 

КАПАЦИТЕТУ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Израда плана рада  

на отвореном 

простору  

Васпитачи ,мед.сестре  

 

 

Главни васпитач, 

радна књига  

прање, дезинфекција)  

 

 

 

 

     по потреби  

Сарадња са Локалном 

заједницом и кризним 

штабом о мерама и 

одлукама  Владе РС 

Директор 

Главни васпитач 

 

Упутства и Одлуке 

Упознати васпитаче 

,мед.сестре и  све 

запослене на ВОВ-у са 

оперативним планом и 

подсетити их на мере 

заштите којих се треба 

придржавати као и 

процедура  поступања 

када се дете разболи 

 

 

Превентивна 

сестра 

Васпитачи  

 

 

Записници и Одлуке 

Обезбеђивање свих 

потребних заштитних 

средстава и средстава за 

хигијену и дезинфекцију 

  

директор 

ЗЗЈЗ Крушевац  

Превентивна сестра 

Евиденциони листови  

Сарадња са Домом 

здравља Варварин –

педијатрија  

Дом здравља-

педијатрија  

Превентивна 

сестра   

 

 директор 

Обавештавање родитеља 

о начину рада и 

протоколима (израда 

памфлета,огласна 

табла,родитељски 

састанци, друштвене 

мреже) 

 

Васпитачи, 

превентивна 

сестра 

Главни 

васпитач,директор, 

огласне табле, 

друштвене мреже 
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Све планиране 

радионице за 

родитеље 

реализовати у 

мањим групама 

или одложити  

Васпитачи и 

мед.сестре 

васпитачи,родитељи 

 

 

 

 

По потреби  

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже 

Едукативни рад са 

децом и 

родитељима у вези 

контроле ширења 

ризика од вируса 

КОВИД-19 

организовати у 

мањим групама 

или одложити  

 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи 

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже 

Реализација 

планираних 

активности из 

Годишњег плана 

уз придржавање 

мера заштите 

 

Васпитачи, мед сестре 

васпитачи 

Радна књига 

фотографије,записници, 

друштвене мреже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Подстицање 

родитеља на 

међусобну 

комуникацију у 

оквиру вибер група 

, размена искустава 

, потреба и 

интересовања деце 

 

Васпитачи, 

мед.сестре 

васпитачи,родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

По потреби  

 

 

Вибер група 
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Подсећање 

родитеља на 

поштовање мера 

заштите   

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи, 

превентивна сестра 

 

Превентивна сестра, 

главни  васпитач  

 

Радионице за 

родитеље по 

групама 

(хигијена,здрава 

храна,...) 

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи, 

превентивна сестра, 

родитељи 

 

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже,  

огласна табла 

Активности у 

оквиру  дечје 

недеље и актуелних 

празника и тема или 

одлагање  

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи, 

превентивна сестра, 

родитељи 

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже, 

огласна табла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПРОФЕСИОНАЛНОМ 

ПОВЕЗИВАЊУ,УМРЕЖАВАЊУ И РАЗМЕНИ ИСКУСТАВА 

АКТИВНОСТИ            РЕАЛИЗАТОР                 

ВРЕМЕ 

ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Измена  

индивидуалних 

планова стручног 

усавршавња 

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи 

 

 

 

 

По потреби 

Директор,тим за 

праћење стручног 

усавршавања 

Реализација 

планираних угледних 

активности уз 

адекватне мере 

заштите 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,директор, 

главни васпитач 

Директор,тим за 

праћење стручног 

усавршавања 

Одржавање 

електронског 

контакта са 

умреженим 

предшколским 

установама  ради 

размене искустава 

 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,директор, 

главни васпитач 

 

Директор  

Реализација  

акредитованих 

семинара у мањим 

групама или 

одлагање 

Директор , 

Тим за праћење СУ  

Директор  
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III ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА РАДА 

УСТАНОВЕ 
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2.ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ЦИЉУ 

ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ И ЦЕЛОВИТОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У СЛУЧАЈУ 

ПРЕКИДА РАДА  

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Осмишљавање 

активности за 

онлајн реализацију 

у кућним условима   

Васпитачи , 

мед.сестре васпитачи 

 

 

 

 

 

 

Главни васпитач, 

радна књига ,вибер 

група  

Све планиране 

радионице 

Васпитачи и 

мед.сестре 

Радна 

књига,фотографије, 

1. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ОЧУВАЊЕМ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Затварање свих објеката   

    Директор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     по потреби  

 

Директор 

Превентивна сестра 

Комуникација  са 

Локалном заједницом и 

кризним штабом о 

мерама и одлукама  

Владе РС 

Директор 

Главни васпитач 

 

Упутства и Одлуке 

 

Информисање свих 

запослених у вези нових 

мера  

 

директор 

Превентивна 

сестра 

Главни васпитач  

 

 

Записници и Одлуке 

Обезбеђивање свих 

потребних заштитних 

средстава и средстава за 

хигијену и дезинфекцију 

за запослене који ће 

евентуално обављати 

послове у установи  

  

директор 

ЗЗЈЗ Крушевац  

Превентивна сестра 

Евиденциони листови  

Одлуке  

Сарадња са Домом 

здравља Варварин –

педијатрија  

Дом здравља-

педијатрија  

Превентивна 

сестра   

 

 директор 

Обавештавање родитеља 

о начину рада и 

протоколима (вибер 

група ) 

Васпитачи, 

превентивна 

сестра 

Главни 

васпитач,директор, 

огласне табле, 

друштвене мреже 
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покушати 

реализовати онлајн  

васпитачи,родитељи  

По потреби  

друштвене мреже 

Подстицати 

родитеље да  са 

децом спроводе 

активности у вези 

едукације  против 

спречавања  

ширења вируса 

КОВИД-19  

 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи 

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже 

Реализација 

планираних 

активности из 

Годишњег плана 

прилагодити 

ванредним 

околностима  

 

Васпитачи, мед сестре 

васпитачи 

Радна књига 

фотографије,записници, 

друштвене мреже 

 

3.ПАРТНЕРСТВО СА ПОРОДИЦОМ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Подстицање родитеља 

на међусобну 

комуникацију у оквиру 

вибер група , размена 

искустава , потреба и 

интересовања деце 

 

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи 

 

 

 

 

 

 

 

По потреби  

 

 

Вибер група 

Подсећање родитеља 

на поштовање мера 

заштите   

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи, 

превентивна сестра 

 

Превентивна сестра, 

главни  васпитач  

 

Радионице за родитеље 

реализовати онлајн са 

сличним 

темама(хигијена,здрава 

храна,...) 

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи, 

превентивна сестра, 

родитељи 

 

Радна 

књига,фотографије, 

друштвене мреже,  

 

Информисање 

родитеља о каналима, 

платформама, 

линковима и 

терминима који су на 

националном нивоу 

доступни родитељима   

 

аспитачи, 

мед.сестре васпитачи, 

родитељи 

 

Вибер група  
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6. ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА 
 

План васпитно-образовног рада Установе за 2020-2021. годину у складу је са 

Општим основама предшколског програма, Развојним планом Установе, 

Предшколским програмом, а заснива се на еволуацији активности реализованих у 

протеклом периоду. Годишњи план предвиђа и даје смернице медицинским сестрама, 

васпитачима, стручним сарадницима за осмишљавање и развијање конкретних 

програмских садржаја, заједно са децом и породицом, ослањајући се на континуирано 

посматрање и праћење потреба, интересовања, иницијатива деце, породице и локалне 

заједнице.                                                                                                           

Након детаљне анализе снага дефинисали смо приоритете :                         

Развијање квалитетних разноврсних програма и повећање обухвата 

Унапређивање квалитета в. о.праксе засноване на односима добробити и учешћу 

Грађење и неговање климе заједништва и културе вртића као места живљења       

Грађење и унапређивање професионализма и лидерског деловања запослених.  

   

             У нашој Установи приоритет дајемо игри као основном методу рада. Кроз игру 

васпитач треба да ствара услове да се дете изрази, гради самосталност, учи, развија 

машту, креира и гради односе, усваја правила понашања, јача фрустрациону 

толеранцију, показује интересовања и др. Улога васпитача је да потпомогне разумевање 

значаја игре и у игру укњучи родитеље и друге одрасле, и да подстакне откривање 

нових места за играње у вртићу и изван њега. Игра има развојни потенцијал, а изазов је 

за васпитача да заштити и култивише дечију игру, јер сврха игре није само учење. Дете 

на основу властитог искуства гради идеје о свету и своме месту у њему, што је основ за 

даље истраживање и грађење нових разумевања и узајамних односа. Деца су активни 

4.АКТИВНОСТИ ПОДРШКЕ ПРОФЕСИОНАЛНОМ 

ПОВЕЗИВАЊУ,УМРЕЖАВАЊУ И РАЗМЕНИ ИСКУСТАВА 

АКТИВНОСТИ            РЕАЛИЗАТОР                 

ВРЕМЕ 

ПРАЋЕЊЕ И 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Измена  индивидуалних 

планова стручног 

усавршавња 

Васпитачи, 

мед.сестре васпитачи 

 

 

 

 

По потреби 

Директор,тим за 

праћење стручног 

усавршавања 

Одржавање већа 

,актива , 

Тимова,електронским 

путем 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,директор, 

главни васпитач 

Директор,тим за 

праћење стручног 

усавршавања 

Одржавање 

електронског контакта 

са умреженим 

предшколским 

установама  ради 

размене искустава 

 

Васпитачи,мед.сестре 

васпитачи,директор, 

главни васпитач 

 

Директор  

Умрежавање свих 

васпитача у вибер 

групу ради 

хоризонталног 

усавршавања ,размене 

искустава  

Директор , 

Тим за праћење СУ  

Директор , вибер 

група 
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учесници властитог развоја, она истражују своје окружење-социјалну и физичку 

средину, ступају у акције и интеракције са другим особама, предметима и појавама. 

 

 

 

                         

5.1. Васпитно –образовни рад са децом узраста до 3 године 

 

Дете се сагледава као целовито биће које се развија својим темпом. 

Активности које медицинска сестра васпитач планира и реализује са децом, нуди 

подстицај за све области развоја детета-холистички приступ. Приоритет у раду 

медицинске сестре-васпитача је да гради квалитетан однос са сваким дететом. 

Однос са дететом јасленог узраста мед.сестра васпитач успоставља и развија кроз 

игру, процесе неге и свакодневне животно-практичне активности. Грађење 

квалитетног односа са дететом мед.сестра васпитач обезбеђује увремењеним и 

доследним реаговањем на дечије потребе и емоције, њиховим безусловним 

прихватањем и подршком у усвајању адекватних начина за нихово изражавање и 

задовољење.  

Посебна пажња поклања се обогаћивању дечије игре као контекста у коме се 

одвија истраживање света. Важно је да сестра васпитач познаје фазе развоја игре, 

подстицаје за напредовање кроз игру и садржаје којима се игра обогаћује. 

Мед.сестра прати и подржава дечије иницијативе и тиме потпомаже грађење слике 

о себи као компетентном и уваженом бићу. Деца имају потребу да истражују свет 

који их окружује путем чула и покрета-сензомоторни период. Она тако стичу 

искуства, сазнања и граде слику света око себе, зато је важно подржати их  и 

подстицати  их у процесима истраживања и експериментисања.  

Дете кроз односе са одраслима гради слику о себи, тестира је и мења кроз 

интеракције у социјалном окружењу. Оно постепено формира свој лични 

идентитет. Медицинске сестре васпитачи теже да остваре и негују партнерске 

односе са родитељима усмерене на добробит деце и породице.        

 

5.2. Васпитно –образовни рад са децом узраста од 3- 5,5  година 

 

Дете поседује богате потенцијале за учење, активно је, радознало, истрајно, 

отворено и способно да комуницира, успоставља односе и разуме окружење у коме 

се налази. Оно доживљава свет кроз односе које успоставља и развија, а ти односи 

су покретачи његовог развоја и учења. Због тога у нашој установи негујемо и 

градимо квалитетне односе који се базирају на уважавању, сарадњи, одговорности 

и заједништву кроз стварање сигурности и поверења чиме охрабрујемо и негујемо 

чвршћу повезаност кроз укључивање родитеља, деце васпитача и локалне 

заједнице. Идентитет групе је важан као темељ за грађење односа у групи и 

креирање реалног програма и као подршка социјалној добробити детета и 

развијању личног идентитета. Кроз дијалог са децом и породицом, у свакој групи, 

препознају се вредности које група дели и жели да их негује, јача, промовише и 

учини видљивим у вртићу, породици као и локалној средини. 

,,Дете у спонтаним и планираним ситуацијама учења у вртићу гради 

идентитет развија свој културни идентитет, припадништво локалној заједници и 
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прихвата културне различитости, развија радозналост, упорност и одговорност, 

доживљава себе као јединствену личност са властитим потребама, 

интересовањима, начином на који учи, припада групи вршњака тако што дели  

са њима интересовања и учешће, развија самопоуздање и самопоштовање, 

разумева и уважава права других“ - Из Основа програма ГОДИНЕ УЗЛЕТА. 

 

5.3. Васпитно –образовни рад са децом узраста до  5,5 – 6,5  година 

 
 Васпитно-образовни рад  са децом узраста од 5,5 - 6,5 година обавља се по 

моделу ''Б'' основа програма предшколског васпитања и образовања. План васпитно 

образовног рада са децом пред полазак у школу се ослања на снаге детета и помаже му 

да изрази своју особеност,,своје унутрашње потребе и интересовања и даље их развија. 

Игре и активности које се подржавају доприносе подржавању  и систематизацији 

социјалних и сазнајних искустава деце, емоционалној и социјалној стабилности деце, 

оснажује комуникативне компетенције и подржава мотивацију за новим облицима 

учења и сазнавања. Уклучивањем све деце у припремне предшколске групе обезбеђују 

се услови за проширивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социо-

културне разлике и обезбеђују подједнаке могућности за полазак у школу. План такође 

представља допуну породичном васпитању јер је отворен за потребе деце и породица и 

полази од права родитеља да активно учествују у развоју и васпитању деце, чиме се 

унапређују васпитне компетенције породице. Остваривање ППП-а доприноси 

програмском и организационом повезивању предшколског и школског система као 

предпоставке остваривања континуитета у васпитању и образовању деце. Општи циљ је 

обезбеђивање квалитетног физичког и социјалног контекста за развој и учење кроз 

холистички приступ детету, уз уважавање индивидуалних карактеристика и права 

сваког детета. Васпитно-образовни рад у ППП-у заснива се на неговању радозналости 

кроз уважавање и подржавање природе дечије радозналости, потребе за сазнавањем и 

проширивањем искустава. Одрасли омогућавају деци да буду активна, да трагају за 

новим, да истражују и испитују непознато, што је у директној вези са мотивацијом за 

учење у школском периоду. Стварањем ситуација у којима се дечији искази уважавају , 

разматрају и прихватају као мисаоне активности негује се и развија, природна дечија 

радозналост.  

Поштовање индивидуалности и подстицање креативности остварујемо кроз 

уважавање да је свако дете особена личност која има свој темпо развоја, своје потребе, 

стил учења, себи својствен начин доживљавања и изражавања. Највећи број деце  у 

четворочасовном ППП-у се први пут укључује у овакав вид организованог учествовања 

у животу и раду у групи вршњака и зато је врло важно са каквим очекивањима и 

предзнањима дете долази. Неговање самосталности подразумева развијање 

способности детета да само истражује, решава проблеме, ствара, иницира и доноси 

одлуке, да развије способност истраживања и самоизражавања. Подржавајући 

самосталност деце, одрасли пажљиво пружају помоћ само у оној мери у којој је 

неопходно, као ослонац за даље развијање игре и активности а не као готово решење.  

Подршка физичком развоју пружа се стварањем ситуација за подстицање природног 

раста и развоја. Свакодневно телесно вежбање има карактер игре, задовољава снажну 

потребу детета кретањем и изражавањем кроз покрет. Подршка развоју 

говорнојезичких компетенција и писмености остварује се кроз стварање ситуација за 

квалитетни дијалог са вршњацима и одраслима и различитим начинима изражавања 

својих жеља, намера и мисли.  

Припрема за почетно читање и писање један је од задатака ППП-а. Реализује се кроз 

активности које подржавају развој интересовања за писано изражавање, говорне вежбе 
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и игре у којима се користе писане и усмене језичке форме. Стварањем могућности за 

развој фине моторике усавршава се спретност и покретљивост шаке и прстију, вољна 

контрола покрета и координација око-рука, које су неопходне за овладавањем писањем. 

Вештине читања и писања развијају се у складу са индивидуалним могућностима и 

интересовањима сваког детета.                                                                                                                  

 

 

5.4.  План адаптације деце на вртић  

 

По акционом плану Тима за самовредновање, родитељи ће бити активно 

укључени у адаптацију деце кроз анкете о њиховим потребама и очекивањима у односу 

на социјалну средину вртића, прављењем заједничког плана адаптације и непосредним 

боравком родитеља у васпитној групи током адаптације, а у циљу што лакше 

адаптације деце на нову средину. 

Oд ш.к. 2020/2021. год. саставни део процеса адаптације деце јесте 

индивидуални план адаптације који се израђује заједно са родитељима и прате се 

ефекти израђеног плана.  

Циљеви: 

- Укључивање деце у прву ванпородичну социјалну средину која им пружа повољне 

услове за развој и учење; 

- Активно учествовање  деце у васпитној групи као заједници деце сличног узраста у 

условима који су прилагођени њему, његовим могућностима, интересовањима и 

развојним потребама; 

- Стицање елементарног знања о здравственој култури (свакодневно вежбање, правилна 

исхрана и одржавање хигијене) као и мотивисаност за њихову примену, 

- Правилан рад и раст дечијег организма и повећање њихове отпорности према 

неповољним утицајима савременог живота, променама у климатским условима( топло-

хладно, ветар- вода) као и према обољењима прехладе- вируси; 

- Осамостаљивање деце у облачењу и свлачењу, изувању и обувању кроз разне животне 

ситуације; 

- Осамостаљивање деце у задовољавању културно-хигијенских потреба и устаљивања 

одређених навика  (прање руку, брисање руку, умивање уз коришћење средстава за 

хигијену...): 

- Свестрани развој моторике, формирање и учвршћавање способности овладавања 

простором кроз кретање у њему које је координирано, складно, уравнотежено и 

ритмичко; 

- Јачање дисајне мускулатуре; 

- Усвајање појмова, колона, пар, коло у оквиру очувања безбедности код деце, 

- Развијање дечије природне потребе за певањем и покретима уз музику као и извођење 

покретних игара; 

- Основно овладавање употребе прибора за цртање. 

 Задаци: 

-  Задовољавање основних потреба  детета за  заштитом и сигурношћу, обезбеђивање 

услова за укључивање у групу и осећање припадности; 

- Омогућити детету   да путем разноврсних активности и садржаја из области хигијене, 

лакше и самосталније обавља једноставне налоге; 

- Подсицати децу да   путем  спонтаних активности  на једном вишем  развојном нивоу 

стичу искуства, развијају вештине и способности захваљујући привлачности и 

мотивацији игре без свесне намере да нешто науче, увежбају или пак усвоје; 

- Подстицање деце на неговање партнерске сарадње у игри; 
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- Подстицање, охрабривање, мотивисање и унапређивање иницијативе деце у игри. 

Васпитач вербализује и помаже детету да се изрази, радује се када успе у својој намери 

или савлада неку тешкоћу, позитивно подстичући њихов развој; 

-  Подстицање самосталности код деце у решавању сложенијих задатака и стварање 

основе за изграђивање позитивне слике о себи; 

-  Омогућити већи степен укључености деце у групу уз очување индивидуалности 

сваког детета; 

- Оплемењивање  и богаћење емоционалног живота детета, развијањем његових 

изражајних способности и смисла за склад, ред, и мир; 

- Развијање итересовања и љубави за музику као и жеље и навике за активним 

слушањем музике.   

У  складу са циљевима и задацима , сваки васпитач у својој васпитној групи 

организује активности у зависности од узраста, социо- емоционалног  развоја  и 

индивидуалних разлика деце. 

 

 

 

 

5.5. Прилагођени програми 

 

                                                                                                                                                                 

 

   Рад са децом са сметњама у развоју 

 

Васпитно-образовни рад са децом која имају развојне сметње, заснива се на 

изради планова рада којима се стварају услови за њихово потпуно обухватање 

педагошким и стручним радом, у право време и на одговарајући начин, у сарадњи са 

психолозима, логопедом, васпитачима и родитељима деце за коју се израђују планови 

рада. Плановима су обухваћени циљеви и задаци у оквиру свих аспеката дечјег развоја, 

покривене све области индивидуалног развоја преосталих, очуваних способности и 

снага детета. 
 
 
 

Основни циљеви васпитно-образовног рада су: 
 

 Стварање услова за оптималан и свестрани развој личности колико је то могуће, 

активирањем свих очуваних способности и потенцијала за развој; 

Ублажавање ефеката испод просечног IQ функционисања, као и спречавање 

развоја секундарних сметњи и поремећаја у емоционалном развоју детета. 

Индивидуализацијом и корективним радом утицати на ублажавање, а када је то 

могуће и на отклањање неких поремећаја у индивидуалном развоју детета и његових 

последица; 
 

Овакви циљеви условљавају и постојање посебних задатака васпитно-

образовонг рада са децом са развојним сметњама:  
 Ублажавање и отклањање поремећаја моторике и развијање очуваних 

моторичких способности;

 Развијање сензорних и психомоторних способности које доприносе 
богаћењу искуства, бољем опажању, схватању основних појмова 
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количине, величине, простора и времена, бољем сналажењу у детета, 
разумевању симбола значајних за безбедност и оријентацију;

 Развијање хигигјенских, културних, радних и других навика и 
вештина самопослуживања и старања о себи;

 Развијање говорно-језичких потенцијала и учење детета да успешно 
вербално комуницира са другом децом и одраслима, ублажавање 
неправилности и поремећаја у говору који отежавају комуникацију и 
неповољно делују на социо-емоционални развој детета;

 Стицање основних појмова о природи и друштвеној средини у којој дете 
одраста и вежбање детета да се стара о својим основним потребама 
,безбедности и здрављу:

 Развијање позитивне слике о себи, стварању услова да се доживи успех, 
али да се навикне да поднесе и осујећење;

 Развијање способности, навика и учење оних облика понашања који 
доприносе успешној социјализацији детета, као и успешном 
интегрисању у ширу друштвену заједницу;

 Сарадња са родитељима, старатељима, праћење развоја детета и 
пружање помоћи у учењу и раду и после одласка из ПУ.

 
Садржаји и активности васпитно-образовног рада на предшколском 

узрасту су обухваћени следећим областима: 

 МОТОРНИ РАЗВОЈ  
 САМОСТАЛНОСТ И БРИГА О СЕБИ  
 САЗНАЈНИ РАЗВОЈ  
 РАЗВОЈ ГОВОРА И ЈЕЗИКА  
 СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Садржаји и активности наведених области се међусобно прожимају и 

допуњавају стварајући услове за боље учвршћивање већ постојећих и стечених знања и 

вештина и лакше усвајање нових. 
 

Приоритет у раду на овом узрасту је да се сваком детету обезбеди подстицање и 

развој за њега највишег степена самосталности и социјалне интеграције, као и 

задовољење потреба детета за потврдом властитог умећа које води осећању уважавања 

и поштовања личности детета, онаквог какво јесте. 

 

 

  Рад са децом на болничком лечењу 

 

Општина Варварин нема установу за стационарно лечење деце, тако да Установа 

не пружа услуге рада са децом на болничком лечењу. 

 

Рад са децом изузетних способности ( даровитом децом) 
 

У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању у Установи ће се  

током 2020/2021. год. спроводити програм инклузивног васпитања и образовања који 

ће обухватити и рад са децом изузетних способности (даровитом децом), кроз драмску 

и ликовну радионицу. 

Знајући податак да се 50% мозга развија до 5-е год., да се на интелектуални 

развој највише може утицати у периоду од 3 – 7 год живота и да је већина генијалних 

људи своје специфичне таленте продуковала још у најранијем узрасту,одлучили смо да 
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оформимо програм  за откривање и подстицање даровитости код деце, који је  почео са 

реализацијом од септембра 2011. год. 

Надареност је битан предиктор креативности и представља специфичан склоп 

особина који омогућује појединцу да на продуктиван и репродуктиван начин постиже 

надпросечне резултате у једној и више области људске делатности. Даровито дете је 

дете рођено са неуобичајним способностима  да савлада одређено подручје или 

подручја . 

Даровитост као недовољно одређен  и конкретизован појам обухвата различите 

области: 

 висок ниво општих интелектуалних способности; 

 висок ниво специфичних способности; 

 креативно и продуктивно мишљење; 

 визуелне и друге области делатности; 

 психомоторне способности; 

 способности вођства. 

Како је дуг пут од јављања првих знакова интелигенције односно ране 

интелектуалне надарености до остваривања даровитости и такозваних ултимативних 

постигнућа, неопходно је континуирано усклађено деловање релевантних фактора 

утицаја( породице, предшколске установе, породице) који ће обједињеним утицајем 

испунити своју улогу на најбољи могући начин и у најповољнијем развојном добу. У 

целокупном процесу неговања и развоја  делатности,  неопходно је узети у обзир 

компатибилни развој детета (физички, интелектуални, емоционални и социјални). 

Aктивности са децом која су препозната као даровита једним делом ће се 

спроводити кроз повремене и додатне програме (радионице), а другим делом кроз 

индивидуализовани в.о. рад, у оквиру васпитних група.  

                

                        

                  

 

     СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ    ПРОГРАМИ 

              Диверсификовани програм рада 

 
НАЗИВ 

ПРОГРАМА  

ЦИЉ ДИНАМИКА КОРИСНИЦИ МЕСТО  

 

 

 

 

 

Дођите нам 

сви-

Evinamidije 

savore po 

dujto 

-Повећање обухвата  

деце из осетљивих 

друштвених категорија 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

- Стимулисање  

посебних склоности 

интересовања, уз 

уважавање прспективе 

детета  као и њихових 

психофизичких 

могућности. 

Понедељак, 

уторак,среда,  

петак од            

01.09.2020. до      

18.06.2021.г. 

 

 

Деца узраста 

од 3-5,5 год. 

Обреж 

„Лептирић“ 

Понедељак,     

уторак,среда,

петак 

почев од    

01.09..2020 до 

Деца узраста 

од 3-5,5 год. 

Варварин 

ОШ „Свети 

Сава,,       

Бачина 
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18.06.2021  

 

 

 

 

 

 

Зелени 

четвртак –

Zeleno 

četvrtko 

Програм  указивање на 

значај, подстицање и 

јачање еколошке свести 

о значају заштите 

животне средине. 

Формирање еколошке 

свести, упознавање 

принципа еколошког 

деловања и 

оспособљавање за 

њихову и одговорну 

примену у заштити, 

обнављању  и 

унапређивању 

квалитета животне сред.               

- У овом програму деца 

кроз истраживачкe игре 

и практичне активности 

организоване у систем 

поступака тј.мале 

пројекте деца спознају 

смисао и важност 

заштите животне 

средине. 

Четвртком 

почев од          

01.09.2020.до  

18.06.2021. 

Деца узраста 

од 3-5,5 год. 

Обреж 

„Лептирић“ 

Четвртком 

почев од 

01.09.2020. до 

18.06.2021. 

Деца узраста 

од 3-5,5 год. 

Варварин 

ОШ „Свети 

Сава,,            

Бачина 

 

Током 2019-2020 године у нашој установи отпочела је реализација пројекта,,У 

вртићима расте будућност Србије,, који је одобрен и финансиран од стране 

МПНТР.Ослањајући се на кључне циљеве пројекта 

           -Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих 

друштвених група 

          -Правичност и једнаке могућности за учење и развој деце из осетљивих 

друштвених група 

 Током школске 2020-2021године одвијаће се диверсификовани програми рада у две 

васпитне групе у Обрежу и Бачини,од по 4 сата дневно-8 месеци. Похађање програма је 

бесплатно. У оквиру програма имамо кратке програме под називом ,,Дођите нам сви" и 

,,Зелени четвртак". 

 

 

 

 

 

5.6. Додатни програми 
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 У оквиру реализације садржаја и активности заснованих на Основама програма 

предшколског васпитања и образовања, ПУ "Наша радост" остварује и посебне 

програме који имају за циљ богаћење садржаја васпитно-образовног рада са децом и 

пружање додатне подршке детету и породици.  

 

 

Програм 
Носиоци 

активности**1 
Реализатори*2 Динамика Напомене 

Драмска 

радионица 

Предшколска 

установа ,,Наша 

радост“ 

Васпитачи – 

чланови тима, 

родитељи, деца 

По посебном 

плану рада 

Тим израђује 

лутке и припрема 

луткарске 

представе за децу 

Установе 

Еко патрола 

Предшколска 

установа ,,Наша 

радост“ 

Медицинска 

сестра на 

превентиви, деца 

Током школске 

године, два пута 

месечно 

Програм се 

финансира из 

сопствених 

средстава 

Ликовна 

радионица 

Предшколска 

установа ,,Наша 

радост“ 

Васпитачи, деца 

Током школске 

године, два пута 

месечно 

Програм се 

финансира из 

сопствених 

средстава 

Плесна школа 
Плесни клуб 

,,Крушевац“ 

Спољни 

сарадници – 

кореограф, деца 

Током школске 

године, једном 

недељно 

Програм плаћају 

родитељи 

 
 

5.6.1. ПРОГРАМ РАДА ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ 

 
 

ЗАДАЦИ 

 

 

НОСИОЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

-Уочавање талентоване деце и одабир чланова ликовне 

радионице 

-Изложба дечјих радова од природног материјала поводом 

обележавања Дана општине на „Етно-фестивалу“ 

 

Васпитачи 

деца 

 

Септембар 2020.год. 

 

 

- Цртање кредом у боји на плочницима у граду у оквиру 

активности поводом „Дечје недеље“ 

-Учешће на конкурсу „Дан здраве хране“ у организацији ЗЗЈЗ 

Васпитачи 

деца 

Октобар 2020.год. 

-Осмишљавање ликовног кутића 

 

Васпитачи и 

деца 

Новембар 2020.год. 

 

-Израда новогодишњих честитки и украса од амбалажног 

материјала за „Новогодишњи вашар“ 

-Формирање штандова за родитеље испред васпитних група 

-Израда „Еко-маски“ 

 

Деца, родитељи 

и васпитачи 

 

Децембар 2020.год. 

-Израда дечјих радова за изложбу поводом „Светосавских 

свечаности“- техника по избору 

-Учешће на конкурсу поводом акције у борби против дуванског 

дима у организацији ЗЗЈЗ Крушевац 

 

Васпитачи, деца 

и родитељи 

Јануар 2021.год. 

                                                 
1   ** Носиоци активности – организатори и техничке активности, планирање, договарање, 

укључивање, информисање 
2   * Реализатори – сви који се на различите начине укључују у планирање активности и њихову 

реализацију 
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-Акварел на слободну тему 

-Цртање: зимске чаролије Деца и 

васпитачи 

Фебруар 2021.год. 

 

-ЕПУ: израда честитки за 8. Март (лименке, кесе, чепићи, 

пластичне флаше, стари папир, лепенка...) 

Деца, васпитачи 

и родитељи 

       Март 2021.год. 

 

-Одржавање ликовне колоније деце вртића из округа 

-Изложба радова у матичној установи 

-Учешће деце на ликовној колонији „Троморавска дуга“ у 

организацији „Дечјег вртића“ Ћићевац 

Васпитачи 

Деца 

Директор 

Општинске 

библиотеке 

 

Април/Мај 2021.год. 

-Цртање кредом у боји на градском тргу 

-Извештај о реализацији свих предвиђених активности 

Деца 

Васпитачи  

Јун 2021.год. 

 

 Програм плесне школе, физичког васпитања и енглеског језика реализоваће се 

по потписивању уговора са извођачима ових програма, а уз сагласност Савета 

родитеља. 
 

5.6.2. ПРОГРАМ РАДА ЕКО ПАТРОЛЕ 

 

 

ЗАДАЦИ 

 

НОСИОЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Формирање Еко патроле 

- Од малих ногу деци усадити љубав према природи и очувању 

планете Земље 

Медицинска сестра на 

превентиви, васпитачи, 

деца 

Септембар 2020.год. 

-Обилазак васпитних група – Еко патрола Васпитачи Током године 

- Помоћ у изради Еко кутића 

 

Васпитачи и деца 

Васпитачи 

Октобар 2020.год 

Током године 

 

 

 
5.6.3. ПРОГРАМ  РАДА  ДРАМСКЕ  РАДИОНИЦЕ 

 

ЗАДАЦИ 

 

НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Евидентирање даровите деце Васпитачи, Септембар 2020.год. 

Одабир текстова и сценске поставке приредби и представа Васпитачи и деца Септембар 2020.год. 

Рад на припреми  представе поводом Дана Установе Васпитачи и деца Септембар и октобар  

Еко-маскенбал Васпитачи и деца Децембар 2020.год. 

 

 

 

 

 

6. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 

6.1.  Програм сарадње са породицом 

 

 Сарадња Установе и породице одвија се плански и систематски током читаве 

године, са јасно формулисаним задацима и динамиком утврђеном на нивоу васпитне 

групе. 

 Будући да је породица од примарног значаја за дечији правилан развој, имамо 

обавезу да ступимо у контакт са њом и успоставимо квалитетну и квантитетну сарадњу 

између породице и вртића на начин који ће унапредити дечији развој: 

- развијамо односе међусобног поверења са породицом 
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- подржавамо породицу у њеном циљу да се брине о детету и подстиче његове 

компетентности 

- интерпретирамо родитељима напредовање њиховог детета (да ли је у оквиру његових 

могућности) 

- помогнемо члановима породице да успоставе контакте са другим породицама 

- помоћи родитељима да разумеју улогу која им се нуди у Установи, како би њихово 

укључивање у живот и рад вртића било добровољно и активно. 

 Сарадња са породицом одвија се на три нивоа: 

А) Информативни 

Обухвата  индивидуално и групно информисање путем;  

 Успутни разговори, 

 Планирани разговори, 

 Панои за родитеље,  

 Разговор са групом родитеља, 

 Родитељски састанци на нивоу групе, 

 Родитељски састанци на нивоу Установе, 

 Изложбе, приредбе и прославе, 

 Угледне активности 

 

Б) Едукативни 

Обухвата укључивање родитеља у едукативне радионице, саветовалишта од 

стране педијатра, психолога које обухватају различите аспекте развоја деце по 

узрастима уз праћење и правовремено реаговање на уочена одступања у развоју деце 

као и саветовање родитеља о васпитним стиловима и избору адекватног приступа 

сваком детету. 

 

В) Ниво непосредног учешћа у раду васпитне групе 

Обухвата следеће активности;  

Активности којима се успешно остварује рад у васпитној групи (учешће 

родитеља у активностима које представљају занимања људи, заједничке радионице 

деце, родитеља и васпитача, организовање посета радним организацијама, 

организовање сусрета (уметници, научници, писци, песници...), обезбеђивање 

потрошног материјала за рад (текстил, картон, стиропор, донације родитеља у раду 

(уређивање дворишта, опремање кутића, израда играчака.) 

Активности којима се решавају поједини проблеми безбедност деце 

(постављање саобраћајне сигнализације, организација дежурства родитеља), отклањање 

или ублажавање узрока који ометају правилан раст и развој детета (помоћ у решавању 

социјалних проблема), остваривање бриге о здрављу деце (јеловник, летовања и 

зимовања, вртић у природи, анализа систематских прегледа, побољшање услова за 

живот и рад) 

Заједничке акције родитеља и васпитача; уређивање дворишта вртића, 

спровођење акција солидарности, уређивање објекта поводом већих манифестација, по 

плану активности за Дечју недељу. 

Организовано окупљање деце; прославе дечјих рођендана,  организација и спровођење 

приредби, спровођење деце поводом манифестација (позоришне и биоскопске 

представе, концерти, сусрети) 

Активности на ангажовању других родитеља- учешће у организовању 

колективног информисања родитеља, ангажовање на појединим задацима и процена 

остварених резултата, учешће у едукативном раду васпитача (ангажовање стручњака), 

решавање социјалних проблема. 
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Индивидуално ангажовање родитеља; фотографисање деце поводом појединих 

активности,  писање дописа о раду Установе и манифестацијама на којима учествују 

деца,  израда дипломица, обезбеђивање костима за приредбе, свирање на 

инструментима током приредби,  упознавање деце са националним јелима, набавка 

литературе за децу и васпитаче (Сајам књига). 

6.2. План  сардње са породицом 

 

 

Активност Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 

Време Место 

 

1. 

 

Родитељски састанци 

 

Састанак у 

свим 

васпитним 

групама 

 

Васпитачи и 

медицинске 

сестре 

Септембар 

Новембар-

децембар 

март 

Мај 

 

 

Све васпитне 

групе 

 

2. 

 

Дан отворених врата 

 

Радионица за 

родитеље 

 

Васпитачи 

Психолог 

 

Октобар 

Децембар 

Април 

 

Све васпитне 

групе 

 

3. 

Припрема деце за вртић, 

Адаптација и заједнички 

план адаптације 

 

 

Групни 

родитељски 

састанак 

 

Мед.сестре 

Васпитачи 

Психолог 

 

Септембар 

 

 

Све васпитне 

групе 

 

4. 

 

Припрема деце за 

полазак у школу 

 

Групни 

родитељски 

састанак 

 

Мед.сесте 

,васпитачи, 

психолог 

 

 

 

Април мај 

 

Све васпитне 

групе 

  

5. 

 

Саветовалиште за 

родитеље 

 

Индивидуални 

саветодавни 

разговори 

 

Психолог 

Од понедељка 

до петка 

(од 8-14) 

 

Канцеларија 

психолога 

 

6.    

 

Савет родитеља 

 

састанак 

 

Директор 

 

 

Септембар 

Октобар 

Мај 

 

Канцеларија 

директора 

 

7. 

 

Едукативне радионице 

 

Групни 

састанци 

 

Психолог 

стручни сарадник 

 

Октобар 

Март 

 

Хол Установе 

6 

8. 

 

Индивидуални 

разговори 

 

 

 

Састанак, 

Телефонским 

путем 

 

 

Директор 

Стручни сарадн. 

Стручна служба 

(правна,рачунов.) 

Васпитачи и 

мед.сестре 

 

 

 

 

свакодневно 

 

 

Канц.директора,

психолога 

Рачуноводство, 

Васпитне 

Групе 
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У оквиру реализације пројекта „У вртићима расте будућност Србије“ ПУ „Наша 

радост“ спроводиће активности проширене сарадње са родитељима деце узраста од 1-

6,5 год у смислу едукације, стимулације и информисања о свим актуелностима од 

значаја. Неке од кључних активности; 

 У  просторијама реализације диверсификованих програма  реализоваће се и 

остваривати програм Центар за рани развој – Школице за породице.  

  У оквиру пројекта радиће се и на већој промоцији  сарадње са породицом 

(веб.страница вртића) путем подстицања и стимулације уписа већег броја 

деце у   похађање диверсификованих програма. 

 Путем веб.странице родитељи ће имати прилике и за упознавањем са 

едукативним текстовима и свим другим информацијама од значаја за њих и 

њихову децу. 

         У циљу  промовисања позитивног родитељства (одговорно родитељство, 

укљученост очева, здраве навике, исхрана, учење кроз игру)  и пружања других видова 

подршке породици (информисање/помоћ за остваривање права из области здравствене 

и социјалне заштите, подршка у планирању породице и други видови саветодавног 

рада), а у функцији остваривања здравствене неге детета, унапређивања квалитета 

васпитно-образовног рада са децом, ширења разноврсности понуде програма, облика, 

рада и услуга предшколске установе, обезбеђивања доступности, праведности  и 

повећања обухвата деце, као и олакшавања процеса уписа деце у предшколске 

програме који претходе обавезном ППП, као и упис у обавезни ППП, те олакшавање 

процеса транзиције у основну школу  - општина Варварин  ће у сарадњи са партнером 

Друштво педагога и психолога Расинског управног округа једном месечно у 

послеподневним часовима  реализоваће се програм за „Школице за породице.“ 

 

 

 

Активности Центра, динамика, носиоци реализације 

       Једном годишње у Варварину, овај тим  одржава едукативну трибину за 

родитеље/друге законске заступнике о значају и видовима подршке у раном развоју. За 

ову трибину ће бити припремљен двојезични информативно-едукативни флајер (на 

српском и ромском језику).    

       Програм (радионице, индивидуални и групни разговори, и сл.), надаље, ће бити 

реализован  једном месечно  у сваком од одабраних места, четвртком (другог четвртка 

у месецу у Обрежу, а трећег четвртка у месецу у Бачини), по унапред утврђеном и јавно 

објављеном плану, у периоду од 16 до 19 часова.  

 

 

 

 

 

 

7. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
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 Значајно место у сарадњи са друштвеном заједницом у оквиру васпитно-

образовног рада са децом предшколског узраста, у богаћењу социјалног искуства и 

ширењу културног хоризонта, има сарадња са Скупштином општине, као и њеним 

институцијама: Градском библиотеком, Спортским центром „Темнић“, Центром за 

социјални рад, ЈКП, Дирекцијом за урбанизам и изградњу, као и месним заједницама у 

селима у којима Установа има истурена одељења (васпитне групе). 

 
ИНСТИТУЦИЈА СА 

КОЈОМ УСТАНОВА 

САРАЂУЈЕ 

ОБЛИК 

САРАДЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина општине 

- укључивање Установе у активности шире друштвене заједнице 

--директна координација у реализацији пројекта,,У вртићима расте будућност Србије,, 

- регулисање плата и материјалних трошкова Установе, као и стручног усавршавања 

радника 

-Мултисекторски ТИМ 

-Стручни скупови и трибине 

- вођење евиденције о деци стасалој за ППП 

- обезбеђивање простора за рад са децом, ев. опремање в. групе у Орашју (зависно од 

финансијских средстава) 

- обезбеђивање донација (основна средства, дидактички материјал, новогодишњи 

пакетићи), радови на замени пвц столарије на згради установе; 

- обезбеђивање превоза деце на манифестације ван Варварина 

- обезбеђивање огревног материјала 

- сарадња у већим инвестиционим улагањима (санација спољних монтажних зидова, 

санација справа у дворишту, поправка ограде око дворишта вртића, кречење јасленог 

дела у вртићу у Варварину, опремање простора за в. групе у Орашју – све у зависности 

од финансијских средстава 

- набавка средстава за рад (компјутери, справе за физичко) 

 

 

 

 

Градска библиотека 

- посета библиотеци и упознавање деце са литературом 

- организација приредби (Дан вртића, новогодишња приредба) 

- организација манифестација (поставка дечјих радова са ликовне колоније, позоришне 

представе за децу) 

- посета ликовним изложбама 

- учешће на литерарним вечерима 

- учешће на другим манифестацијама у организацији Градске библиотеке 

Центар за социјални 

рад,Дечији диспанзер, 

Дневни боравак за децу 

и младе са сметњама у 

развоју,Црвени крст 

 

 

 

- заједничке активности на организацији рада Дневног центра за децу ометену у развоју 

- заједничке активности са дефектологом на изради ИОП-а за децу са сметњама у развоју 

која похађају вртић 

- заједничке активности на ублажавању фактора који утичу на правилан раст и развој 

деце која похађају вртић (деца из социјално угрожених породица) 

-Учешће у активности МултисекторскогТИМ-а који ће деловати на свим пољима 

унапређења предшколског васпитања и образовања 

-Заједничке трибине за све сараднике у оквиру пројекта 

-Сарадња са свим партнерима у процесу реализације пројекта 

- друге периодичне активности 

 

 

ЈКП 

- уређење дворишта вртића (кошење травњака, изношење шута и осталог смећа) 

- набавка песка за радове у вртићу и за пешчаник у дворишту 

- превоз материјала за санацију справа у дворишту вртића  

- друге периодичне активности 

 

Дирекција за 

урбанизам и изградњу 

-израда пројеката  

- процена вредности радова  

- процена вредности радова на санацији монтажних зидова на згради матичног вртића 

 

Спортски центар 

- физичке активности у спортској хали 

- организација Завршне приредбе предшколаца 

 

Месне заједнице 

- донација основних средстава, АВ средстава и дидактичког материјала за групе на 

терену 

- уређивање дворишта  

- набавка материјала и кречење в. група на терену 

- текуће одржавање в. група 

- друге периодичне активности 
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8. САРАДЊА СА ШКОЛОМ 

 
 

Школа је важна карика институционалног васпитања и образовања будући да је 

један од кључних фактора који утичу на то да се резултати постигнути у предшколском 

узрасту одрже и послуже као основ за даљи развој и учење. 

Уколико се не усклади деловање школе и предшколске установе, може доћи до 

занемаривања и поништавања резултата остварених на предшколском узрасту. 

Важно је обезбедити континутитет између предшколског и основношколског 

васпитања и образовања. Он се односи на неопходност да у раду са предшколском 

децом буде антиципирано оно што их очекује кад пођу у школу. Она, с друге стране, 

треба да прихвати и појача ефекте рада на предшколском нивоу. Континуитет се 

заснива на узимању у обзир карактеристика дечијег развоја и учења приликом 

усклађивања циљева, метода, садржаја, облика рада предшколског и основношколског 

васпитања и образовања. При томе, деци треба обезбедити адекватне услове за учење, 

развој и напредовање. 

    Ову сарадњу је неопходно остварити да би школа била припремљена да 

прихвати децу из предшколске установе исто колико и установа да их припреми за 

школу. Предшколска установа „Наша радост“ је планирала да се сарадња са школом 

одвија на свим нивоима: 

- сарадња између директора установе и школе, 

- сарадња између васпитача и стручних сарадника 

- сарадња између васпитача и учитеља, 

- сарадња деце и ученика. 

У ову сарадњу планира се и укључивање родитеља. 

 

 
 

 

 

Сарадња 

васпитача и 

стручних 

сарадника 

 

-Тестирање деце за полазак у школу 

............................................... 

 

-Организовање трибина за родитеље 

 

............................................... 

-Достављање на увид дечјег портфолиа 

 

Педагог/психолог 

................................... 

Васпитачи 

припремних група 

Родитељи 

................................... 

Педагог/психолог 

Васпитачи 

 

Мај / Јун 2021.год. 

......................................

. 

Април/ Мај 2021год. 

 

......................................

. 

Мај/јун 2021.год. 

 

Школа 

 

 

 

Установа 

 

 

Школа 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња 

деце и 

ученика 

-Заједничке изложбе дечјих радова у 

просторијама школе у оквиру 

активности које су предвиђене 

програмом обележавања Дечје недеље 

.............................................. 

-Заједничке активности предшколске и 

основношколске деце (посета Спомен-

парку Саставци, пролећни крос) 

............................................... 

 

-Заједничке приредбе, прославе 

 

Деца 

Васпитачи/Учитељи 

................................... 

Ученици 

Деца 

Родитељи 

Васпитачи/учитељи 

................................... 

Ученици 

Деца 

Родитељи 

Васпитачи/учитељи 

 

Прва недеља октобра 

2020.год. 

...................................... 

 

 

Април 2021.год. 

 

...................................... 

Током године, по 

календару значајних 

датума 

 

Школа 

 

 

 

 

Саставци 

Стадион 

 

 

Дом Културе 
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9. КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

 

Културне и јавне манифестације 

Културне и јавне манифестације важан су део социјализације деце и њихове 

припреме за живот и рад у заједници са другим људима.  

Сваке школске године ширимо домене социјалне интеракције деце Установе у 

ширу друштвену заједницу. Разлози за то су, што васпитно-образовни, што неопходна 

потреба да Установа постане нераздвојни део шире друштвене заједнице и укључи се у 

живот и рад институција које су, бар до сада, биле предвиђене само за децу школског 

узраста. 

Увођењем иновација у васпитно-образовни рад и евалуацијом рада са децом 

предшколског узраста, као и коришћењем психолошких инструмената за праћење 

адаптације деце као и формирање псих. профила деце. Прошле школске године увели 

смо неке новине у друштвени живот Установе. Позитиван одјек у нашој средини дао 

нам је подстрек да радимо још више и ширимо делокруг свог друштвеног деловања. 

Родитељи ће и ове школске године бити ангажовани у организацији културних и 

јавних манифестација. Тако уважавамо родитеље који тиме постају равноправни 

учесници (партиципатори) у васпитно – образовном процесу.  

У школској 2020/2021. години планира се учешће деце свих васпитних група 

(осим јаслене) на следећим културним манифестацијама од ширег значаја: 

 

Програм културних и јавних манифестација 

 

Активности Организатор 
Време 

реализације 
Носиоци 

Учешће на конкурсима 

дечјег стваралаштва 

(ликовно, језичко и 

драмско) 

 

Република Србија 

 

Током године 

 

Деца, васпитачи 

Обележавање 

Дечије недеље 
 

Министарство науке, 

просвете и технолошког 

развоја 

Прва недеља 

октобра 

Деца, васпитачи, 

локална заједница 

 

 

Обележавање 

Дана вртића 

 

 

Директор 

 

 

 

14.октобар 2020. 

године 

 

 

Деца, васпитачи, 

локална заједница 

 

 

 

Ликовна колонија 
 

 

Директор 

 

Мај-јун 2021. 

године 

 

Деца, васпитачи, дечје 

установе из округа 

 

Завршна приредба деце 

вртића поводом 

опраштања од 

предшколаца 
 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Јун 2021. године 

 

 

 

Деца, васпитачи, 

локална заједница 
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10. ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА 
СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

 

 

           Полазећи од Основа програма социјалног рада у предшколским установама 

(Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у 

предшколској установи, „Сл. Гласник РС“, бр. 131/2014), на општем плану, тј. на нивоу 

Установе, за ову радну годину планирамо следеће активности:  

 Главни васпитачи ће, у сарадњи са васпитачима у својим вртићима, сумирати 

податке на основу којих ће моћи да сагледају и утврде потребе породица за 

посебним облицима социјалног рада;  

 Установа ће, као и до сада, организовати саветодавни рад са породицама, у циљу 

унапређивања породичних односа и родитељских компетенција;  

 Установа ће даље развијати инклузивни приступ и настојати да свим породицама 

пружи неопходни ниво подршке, у сарадњи са осталим чиниоцима друштвене 

заједнице;  

 Установа ће организовати групу подршке родитељима/старатељима деце са 

тешкоћама у развоју;  

 Пратиће се примена протокола о заштити деце од насиља, занемаривања и 

злостављања и вршити континуирана едукација родитеља и запослених;  

 Деца вртића укључиваће се у хуманитарне и друштвене акције, које организује 

друштвена средина, као и у хуманитарну акцију "Деца - деци", која се 

традиционално организује у току трајања Дечије недеље;  

 Дечији вртић ће остваривати сарадњу са Центром за социјални рад;  

 Приликом уписа у наредну радну годину, приоритет имају деца из осетљивих група, 

у складу са Законом (деца са сметњама, деца из социјално угрожених породица и 

деца без родитељског старања);  

 Поштоваће се партиципација у трошковима смештаја;  

 На нивоу васпитне групе, васпитачи ће, у сарадњи са стручним сарадником, 

планирати рад на праћењу социјалних интеракција унутар групе. На основу извршених 

социометријских испитивања, васпитачи ће предузимати одговарајуће мере за јачање 

групне кохезије и сарадње међу децом, уз остваривање сарадње са породицама.  

 Потребе за социјалним радом са поједином децом у васпитним групама, 

планираће васпитачи појединачно, свакo за своју групу. При томе се мисли на аспект 

социјалног рада који се односи на социјализацију, интеракцију појединца и групе и 

адекватнији третман појединца у групи, у материјалном, социјалном и емоционалном 

смислу. 
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Основе програма социјалног рада 

 

Задаци Активности 
Динамика 

реализације 

 

Јачање и унапређивање 

сарадње Установе са 

друштвеном средином и 

породицом 

 

Сарадња са Скупштином општине 

Заједничке активности деце предшколског и 

основношколског узраста (ОШ „Јован Курсула“ 

Варварин) 

Састанци са стручном службом основне школе у циљу 

размене информација о деци која полазе у школу и 

повратних информација о деци која су већ школарци 

Сарадња са Домом културе у циљу организовања 

приредби и прослава  

Сарадња са Домом здравља 

Унапређивање сарадње родитеља и васпитача 

реализоваће се путем родитељских састанака, стручних 

предавања, индивидуалног саветодавног рада 

Информисање породице о правима деце и родитеља у 

систему друштвене бриге о деци обавиће се путем 

паноа 

Учешће родитеља у планирању и реализацији 

активности на нивоу групе и установе (групни рад, 

акције и сл.) 

Током године по 

потреби 

Септембар 2020. 

год. 

 

Мај-Јун 2021.год. 

Током целе године 

 

Септембар, 

децембар, 

фебруар, мај-јун и 

током године 

 

 

 

 

Септембар 

2020.год. 

Током године 

Покретање акција у 

циљу побољшања 

услова рада и стандарда 

деце и помоћ деци из 

социјално угрожених 

породица 

-Продајна изложба дечјих радова 

-Бесплатни Новогодишњи и божићни пакетићи 

-Спонзорство 

 

Током године 

Током 

Новогодишњих и 

Божићних 

празника 

Током целе године 

Планирање и 

реализација активности 

ван ужестручног дела 

рада Установе 

- Обележавање Дана Установе 

- Дечје недеље  

-Манифестације на нивоу града  

-Дани поезије  

-Ликовна колонија 

-Обележавање празника 

-Завршна приредба 

14.окт.2020.год. 

1. недеља октобра 

Током године 

03.04. 2021.год. 

Мај-јун 2021.год. 

Током године 

Јун 2021.год. 

Сарадња са друштвеним 

институцијама 

-Центар за социјални рад 

-Црвени крст 

-Центар за децу са посебним потребама 

-Хуманитарне организације 

 

 

Током године 

Активности са децом у 

области социјалног рада 

-Поспешивање социјализације, социјалних интеракција 

и адаптације деце   

-Елиминисање проблема који ремете функционисање 

групе као целине 

Стални задатак 
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11. ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА 
ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 Превентивна здравствена заштита у Дечјем вртићу спроводиће се према 

Упутству за спровођење здравствене заштите у предшколским установама, којим се 

ближе одређују задаци предшколских и здравствених установа, и у складу са 

Правилником о превентивној здравственој заштити и стручној спреми здравствених 

радника у предшколским установама ("Сл.гласник РС", бр.73/94).  

 

Програм превентивне здравствене заштите 

Садржаји рада Узраст Реализатори 

1. Спровођење активности на формирању навика 

које воде очувању и унапређивању здравља деце: 

- одржавање личне хигијене; 

- правилна исхрана; 

- заштита животне средине (хигијена просторија и 

околине); 

- физичко-рекреативне и друге активности које 

доприносе очувању и унапређивању здравља деце; 

- здравствена едукација родитеља. 

 

 

Деца у 

свим 

васпитним 

групама 

 

Васпитачи, 

мед. сестре- 

васпитачи, 

медицинска 

сестра за 

превентивну 

здравствену 

заштиту 

2. Дневна контрола здравственог стања детета на 

пријему и у току дана: 

- кратак разговор са родитељем ради узимања 

анамнестичких података о његовим запажањима у 

погледу здравственог стања детета; 

- преглед косе, коже и видљивих слузокожа; 

- увид у чистоћу одеће, обуће и постељног рубља; 

- мерење телесне температуре код сваког детета 

код кога се сумња на почетак болести; 

- издвајање болесног детета из групе; 

- евентуалне консултације са дечјим лекаром; 

- обавештавање родитеља да преузму болесно дете. 

 

Деца свих 

узрасних 

група 

 

Васпитачи, 

мед. сестре- 

васпитачи, 

медицинска 

сестра за 

превентивну 

здравствену 

заштиту 

 

3. Спровођење неге на јасленом узрасту 

(преповијање, пресвлачење, припрема за храњење, 

храњење, припрема за спавање), уз максималну 

индивидуализацију. 

 

Јаслени 

узраст 

 

Медицинске 

сестре- 

васпитачи 

4. Стварање услова за безбедан боравак деце 

(безбедност врата, прозора, уређаја, степеница, 

излаза, санитарног чвора, хемијских средстава и сл.) 

 

За сву 

децу у 

објектима 

Директор, 

секретар, 

васпитачи, 

мед. сестре 

5. Рано уочавање одступања у развоју деце, кроз 

активности неге, храњења, игре и рада са децом, 

ради благовременог обезбеђивања рада на 

корекцији и рехабилитацији поремећаја. 

 

За сву 

децу у 

објектима 

 

Мед. сестре- 

васпитачи, 

стручни 

сарадник 
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6. Периодична контрола раста и развоја детета: 

- мерењем телесне висине и тежине; 

- оценом психомоторног развоја на основу стандарда за 

одређени узраст, у току процеса храњења, игре, неге, 

одмора. 

 

Деца свих 

узрасних 

група 

 

Мед. сестре- 

васпитачи, 

Мед. сестра 

на ППЗ 

7. Дневна, месечна и годишња контрола хигијенско 

- епидемиолошких услова: 

- одржавање чистоће, температуре, влажности, 

проветрености и осветљености просторија; 

- контрола хигијене, исправности и начина припремања, 

допремања, сервирања и квалитета хране; 

- хигијена кухињског блока, посуђа, инвентара; 

- хигијена санитарних просторија; 

- хигијена уређаја и контрола хигијенске 

исправности воде за пиће; 

- хигијена запосленог особља. 

- 

Васпитачи, 

мед. сестре- 

васпитачи, 

мед. сестра за 

превентивну 

здравствену 

заштиту, 

Завод за 

зашт.здравља 

Панчево, 

Дом здравља, 

Енолошка ст. 

 

8. Стручно усавршавање медицинских сестара: 

- у сарадњи са здравственим радницима Дома здравља; 

- учешће на семинарима које организују Министарство 

здравља и Министарство за рад. 

- 

 

Здравствени 

радници; 

одабрани 

предавачи 

9. Извештај о реализацији програма здравствене заштите - 
Мед. сестра 

на ППЗ 

10. Вођење медицинске документације и 

евиденције: 

- здравствени лист детета; 

- књига евиденције. 

За сву децу 

вртића 

Мед. сестра 

на ППЗ 
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12. ИСХРАНА ДЕЦЕ 
 

 Исхрана деце у Установи организоваће се у складу са Правилником о нормативу 

друштвене исхране деце у установама за децу и упутством за његову примену.  

 Исхрана за децу целодневног боравка састоји се од доручка, ручка и ужине. 

Просечна хранљива вредност дневног оброка износи од 1200 до 1500 kcal, у зависности 

од узраста деце. Ужина за децу предшколског узраста (полудневни боравак) иста је као 

доручак за децу на целодневном боравку. Хранљива вредност ужине на полудневном 

боравку износи просечно 300 kcal.  

 У централној кухињи свакодневно се оставља узорак куваног јела, који, ради 

евентуалне контроле, остаје у фрижидеру 48 часова.  

 Eнергетска вредност оброка деце у предшколским установама треба да обезбеди 

75% свих енергетских потреба. Удео хранљивих састојака изражен у процентима у 

односу на енергетску вредност оброка износи: 

 За беланчевине 10%, 

 За угљене хидрате 60% и 

 За масти 30%. 

Процентуални удео појединих оброка у односу на укупан дневни оброк износи: 

 Доручак: 25% дневних енергетских потреба 

 Ужина: 20% дневних енергетских потреба 

 Ручак: 30% дневних енергетских потреба. 

Све састојке хране с обзиром на улогу коју имају у организму групишемо на: 

1. енергетске (угљени хидрати, масти), 

2. градивне (беланчевине, минерали) и 

3. заштитне (витамини и олигоелементи). 

У састав дневног оброка улазе следеће групе намирница: 

1. група – житарице, брашно, хлеб, пециво, пиринач; 

2. група – риба, јаја, месо и прерађевине од меса; 

3. група – млеко и млечни производи (без маслаца); 

4. група – масти (биљне и животињска, маслац, уље, маргарин); 

5. група – поврће; 

6. група – воће; 

7. група – шећер и шећерни концентрати (мед, џем). 

 Контролу над исправношћу намирница и готових јела врше надлежна 

инспекцијска служба и стручна служба Завода за јавно здравље Крушевац. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план Установе за 2020/2021.годину 

 

 

П.У.“Наша радост“ Варварин 

53 

Програмски задаци на реализацији исхране предшколске деце 

 

 

Задаци 

 

Активности 

 

Носиоци 

 

Евалуација 

Планирање и 

реализација 

 

Исхрана треба деци да 

обезбеди дневно 75% свих 

нутритивних потреба 

Мед. сестра на 

превентиви 

Особље кухиње 

Директор 

Мед. сестра 

на ППЗ, директор 

 

 

Режим исхране 

Време и редослед сервирања 

појединих оброка оптимални 

(прилагођени потребама деце) 

Особље кухиње, мед. 

сестра на превентиви, 

директор 

Мед. сестра 

на ППЗ, директор 

 

 

Естетска 

категорија 

 

Правилно сервирани оброци 

Заједничко обедовање са 

децом, утицање личним 

примером на ставове деце 

према храни и понашање за 

столом 

 

Особље кухиње 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре 

 

Мед. сестра 

на ППЗ,  

директор 

 

 

 

Психолошка 

категорија 

Обезбедити деци довољно 

времена да конзумирају 

својим темпом храну која им 

је понуђена 

Однос особља према деци у 

току оброка мора да буде 

исправан (стрпљив и 

толерантан) 

Васпитачи 

 

Медицинске сестре 

 

Особље кухиње 

Мед. сестра 

на ППЗ, директор 
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13. ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
Стручни органи у Установи у радној 2020/2021. години; 

- Васпитно - образовно веће 

- Педагошки колегијум 

- Актив васпитача васпитних група деце узраста од 3-5,5 година. 

- Актив васпитача реализатора ППП 

- Актив медицинских сестара 

- Стручни актив за развојно планирање, 

- Тим за инклузивно образовање, 

- Тим за заштиту деце од дисриминације,насиља, злостављања и занемаривања, 

- Тим за планирање ,праћење и евиденцију  сталног стручног усавршавања  

- Тим за самовредновање 

- Тим за приправнике и менторе 

- Комисија за упис деце 

 13.1. ПЛАН  РАДА ВАСПИТНО –ОБРАЗОВНОГ  ВЕЋА 

 Васпитно-образовно веће чине васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и 

стручни сарадник, психолог. Радом ВОВ руководи директор, без права одлучивања. 
 

ВРЕМЕ И 

ДАТУМ 

САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН МЕСТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август, 

2020.год. 

 

1. Предлог Годишњег плана рада 

Установе и Годишњег програма 

рада стручног већа 

2. Распоред радника, радно време и 

друга задужења 

3. Предлог предшколског програма 

васпитно-образовног рада 

4. Извештај о раду за претходну 

годину 

5. Примедбе и предлози- текућа 

проблематика 

6. Предлози о избору радних 

листова за децу, дидактичког 

материјала за групе    

7. Акциони план за заштиту деце 

од насиља, занемаривања и 

злостављања 

8. Нове основе програма,,Године 

узлета,, 

9. Организација в.о.р. и мере  

заштите у Установи –covid /19  

Директор 

 

 

Сви чланови Већа 

Директор 

 

Сви чланови Већа 

 

Тим за заштиту од 

насиља 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни сарадник 

 

Мед.сестра на ППЗ 

 

 

 

 

 

 

састанак 

Установа 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

2020.год. 

 

1.  Осигурање деце  

2. Договор о набавци стручног 

материјала за васпитаче, мед.сестре-

васпитаче и мед.сестру на ПЗЗ 

       3. Предлози за једнодневни излет и 

рекреативну наставу деце  

       4. Родитељски одбори и формирање 

Савета родитеља из редова   родитељског 

одбора 

       5. Примедбе и предлози-текућа 

проблематика 

       6. Програм организације Дана вртића 

       7. Програм активности поводом 

обележавања Дечје недеље 

      8.Угледне активности –израда плана 

 

 

 

 

 

Директор 

Сви чланови Већа 

 

 

 

 

Организациони 

одбор 

 

Главни васпитач 

 

 

 

 

 

 

састанак 

Установа 
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Новембар, 

2020.год. 

 

1. Обележавање светског Дана 

толеранције 

2. Обележавање светског дана детета 

3. Стручно усавршавање на нивоу 

Установе,, Диверсификовани 

програми и њихова имплементација,, 

 

 

 

 

Стручни сарадник 

 

 

 

 

 

састанак 

 

 

Установа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар, 

2020.год. 

 

        1.  Програм обележавања 

предстојећих празника (Нова година,        

Божић, Свети Сава) 

        2. Извештај о предузетим 

активностима у вези са безбедношћу 

деце  

3. Извештај Тима за стручно 

усавршавање 

4. Извештај Тима за самовредновање 

5. Извештај Тима за инклузију 

 

Директор 

Сви чланови већа 

 

 

Координатор Тима 

 

Координатор Тима 

Координатор Тима 

Координатор Тима 

 

 

 

 

 

 

састанак 

Установа 

 

 

 

Фебруар 

2021.год. 
 

 

        1.  Евалуација васпитно-образовног 

рада у припремним групама 

       2. Евалуација васпитно-образовног 

рада у млађим васпитним групама 

       3.  Стручно усавршавање  на нивоу 

Установе: ,,Забавне игре за јачање 

тимског духа и поверења међу децом,, 

Директор, 

 главни васпитач 

 

 

 васпитач 

Андријана Ацковић  

 

 

 

састанак 

Установа 

 

 

 

 

 

Април, 

2021.год. 

 

          

1. Припрема за једнодневни излет и 

вртић у природи 

 2.Припрема Ликовне колоније 

        3.  Припрема обележавања Светског 

дана здравља, 7. априла и Светског дана 

планете Земље, 22. априла 

 

        4. Примедбе и предлози- текућа  

проблематика 

 

 

Директор и сви 

чланови Већа 

 

Организациони 

одбор 

  

 

Сви чланови већа  

 

 

 

 

 

састанак 

Установа 

 

 

 

 

Мај, 

 2021.год.  

 

1.  Анализа оствареног програма 

рада у припремним васпитним 

групама: „Припремљеност деце за 

полазак у школу“ и посета школском 

часу 

2. Анализа оствареног програма 

превентивне здравствене заштите 

деце(-недеља здравља уста и зуба) 

       3. Програм Завршне приредбе 

Директор 

Вас. припремних 

група 

 

  

Митић Лела, мед. 

сестра на ППЗ 

 

Орган.одбор 

 

 

 

 

 

састанак 

Установа 

 

 

 

 

Јун, 

2021.год. 
 

 

 

 

        1.  Извештај о реализацији припрема 

за Завршну приредбу 

2.  Упис деце у вртић 

3. Извештај о реализацији акционих 

планова свих тимова Установе: Тима 

за СВ, Тима за насиље, Тима за ИО, 

Тима за развојно планирање, Тима за 

израду ПП и ГП, Тима за СУ, Тима 

за борбу против корупције и Тима за 

менторство 

4. Организација рада у летњем 

периоду 

 

Организациони 

одбор 

 

Директор и 

Комисија за упис 

Директор 

Тим за евалуацију 

квалитета рада 

Установе и 

Педагошки 

колегијум 

састанак Установа 
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13.2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 
 
Педагошки колегијум чине ; 
 
 

1. Драгана Савић, директор 

2. Тамара Тодоровић, стручни сарадник 

3. Светлана Нешић, главни васпитач 

4. Зајић Миланка,васпитач 

5. Данијела Марковић,васпитач 

 
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима 

директора из чл.62. став 3. тач. 1-3 и тач. 5-7 Закона о основама образовања и 

васпитања, прати стручно усавршавање и прoфесионални развој запослених 

(Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника), разматра питања о врсти и увођењу посебних и 

специјализованих програма(Стандради услова за остваривање посебних програма у 

области предшколског васпитања и образовања) и чине га директор, помоћник 

директора, те руководиоци стручних актива, и то: 
  

- Актив за развојно планирање – Драгана Савић,директор Установе 
 

- Актива медицинских сестара –Гордана Миловановић 
 

-  Актива васпитача деце узраста од  3 год. до укључивања у програм припреме за 
полазак у школу –Слађана Митић 

 
- Актива васпитача реализатора ППП –Миладија Павловић 
 
 

Своје задатке Колегијум остварује кроз састанке (једном месечно, првог 

понедељка у месецу, а по потреби и чешће). Као руководилац овог стручног 

органа, а имајући у виду његову надлежност, директор организује састанак чланова 

и сарадника, те предлаже дневни ред. Педагошким колегијумом председава и 

руководи директор. 
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        Активност Начин 

реализ. 

Носиоци 

активности 

Време Место 

Упознавање са планом рада педагошког 

колегијума у радној 2019/2020.  

Разматра питања и даје мишљење у вези са 

реализацијом Развојног плана и процеса СВ 

Разматра питања и даје мишљење у вези са 

осигурањем квалитета реализације 

Предшколског програма дечјег вртића и 

Годишњег плана рада Установе са 

припадајућим анексима 

 

 

састанак 

 

Директор, 

Педагошки 

колегијум 

 

 

Август 

 

 

Установа 

1. Праћење адаптације деце и  

    уочавање проблема 

2. Извештај о организацији рада 

    васпитача и мед.сестара 

3.План реализације Дечје недеље, 

 

 

састанак 

  

 Директор, 

ПК                        

     

  

Септембар 

Установа 

1.Извештај о адаптацији деце 

2. Упознавање са идентификацијом 

деце за индивидуализацију и ИОП 

3 . Договорорганизовању боравка деце 

у природи 

 

 

састанак 

 

  

Директор, 

Педагог, 

ПК 

        

 

  Октобар 

 

 

Установа 

1.предлози припреме за Дан установе 

2.записник о редовном инспекцијском 

надзору 

3.извештај сестре на превентиви о 

здравственом стању деце у 

установи 

састанак 

 

 

 

 

 Директор, 

Педагог, 

П К 

Сестра на пре 

вентиви 

      

 

 

Октобар 

 

 

 

Установа 

 1.Проблеми у реализаци програма 

 2.Евалуација рада тимова 

 3.Извештај о реализацији боравка  

    деце у природи 

 

 

састанак 

 

Директор, 

Васпитач-

координатор, 

ПК 

 

Новембар 

 

Установа 

1. Прослава Дана установе-организа 

    ција приредбе 

2.Договор у вези стручних сусрета  

   Васпитача 

3. Договор о организацији и 

   Реализацији семинара 

 

 

 

састанак 

 

 

 

Директор, 

ПК 

 

 

 

Новембар 

 

 

 

Установа 

1. Извештај о стручним сусретима 

   Васпитача 

2. Евалуација  развојног и годишњег плана рада плана 

 

 

састанак 

 

Директор, 

ПК 

 

децембар 

 

Установа 

1.Договор у вези прославе Нове године 

  2. Организација рада у јануару 

 

састанак 

Директор, 

ПК 

децембар Установа 

1.Договор о организацији семинара 

2. Прослава Св Саве 

3. Извештај директора о увиду у радне књиге васпитача 

и мед.сестара-васпитача  

 

састанак 

 

 

Директор, 

ПК 

 

Јануар  

 

Установа 

1. анализа редовних и приоритетних задатака 

2.Евалуација рада тимова 

3.Извештај са одржаног семинара 

састанак 

 

Директор, 

ПК 

 

фебруар 

 

Установа 

1. Евалуација похађања семинара и радионица  

2. Анализа психо-физичког стања  

   деце у установи 

3.Предлози за реализацију излета у природи 

 

састанак 

 

Директор, 

ПК 

Сестра на 

превентиви 

 

 

 март 

 

 

Установа 
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1. План реализације угледних 

   Активности(распоред) 

2.Анализа редовних и приоритетних 

  задатака (постигнућа деце) 

3. Договор о продајној  ускршњој изложбии 

изложби у Замку културе 

4.Извештај сестре на ППЗ о здрављу деце 

 

 

састанак 

 

 

Директор, 

ПК 

 

 

 

 

 март 

 

 

 

Установа 

1.Извештај о продајној васкршњој изложби 

2.Извештај опосети деце ППП основној школи 

3.Анализа редовних и приоритетних задатака 

 

  

састанак 

 

Директор, 

ПК 

 

април 

 

Установа 

1. Договор о организацији излета  

 2. Извештај о раду тимова 

3.Извештај о реализацији активности 

  поводом Дана здравља 

4. Упис деце у ппп и цел.боравак 

 

 

састанак 

 

 

Директор, 

ПК 

 

 

 

април 

 

 

Установа 

1.Договор у вези стручних сусрета 

  мед.сестара-васпитача 

2. Договор о организацији излета за  

    запослене у установи 

 

 

састанак 

 

Директор, 

ПК 

 

 

    мај 

 

Установа 

1.Анализа стручног усавршавања и  

 примена стечених знања у раду са  

 децом 

2. Извештај о реализацији излета  

3.Реализација Развојног плана 

4.Договор око датума одржавања 

  завршне приредбе 

 

 

 

састанак 

 

 

 

Директор, 

ПК 

 

 

 

 

   мај 

 

 

 

Установа 

1.Формирање комисије за упис деце у  

установу 

2.анализа остваривања васп.-обр.рада 

евалуација постигнутог и предлози 

за следећу годину 

3.годишњи одмори и васп.-образ.рад  

  У току јула и августа 

4.утврђивање броја група ппп. 

 

 

састанак 

 

 

 

Директор, 

ПК 

 

 

 

 

   јун 

 

 

 

Установа 
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13.3.ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

 

 

  Програм стручног усавршавања реализоваће се кроз рад Васпитно-

образовног већа и васпитно-образовних актива 

 Садржаји рада стручних актива биће распоређени према потребама и 

карактеристикама узрасних група у односу на које су активи формирани, а усмерени су 

на унапређивање васпитно - образовног рада, услова боравка деце, сарадње са 

родитељима и сл.  

Планира се да сваки од стручних актива одржи четири састанка у току године (у 

септембру, новембар, фебруару и мају).  

 

 

13.3.1. Стручни актив медицинских сестара – васпитача 

 
Председник Актива медицинских сестара  

Гордана Миловановић 

 

Време и 

датум 
Садржај рада 

Носиоци реализације Начин Место 

Август/Септе

мбар    2020. 

 Адаптација деце јасленог узраста на 

вртић 

 

Сви чланови актива 

 

 

Састанак 

 

Установа 

Септембар 

2020. 

 Предавање:Сарадња са породицом и 

адаптациони период-како га 

превазићи,, 

 

Г.Миловановић 

 

Састанак 

 

Установа 

Октобар 

2020. 

 Предавања и активности  Поводом  

месеца  здраве  хране –правилна 

исхрана за здрав живот 

 

Педијатар ДЗ 

 

Састанак 

 

Установа 

 

Фебруар 

2021. 

 Стручно усавршавање на нивоу 

Установе:  ,, Развијање природних 

облика кретања на јасленом 

узрасту,, 

 

Крстић Марија 

мед.сестра васпитач 

 

 

Састанак 

 

Установа 

 

Мај 2021. 

 Анализа остварене безбедности деце 

јасленог узраста  

Тим за превенцију 

насиља 

Састанак Установа 
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13.3.2.  Стручни актив васпитача млађих, средњих и старијих васпитних група 

 
Председник Актива васпитача млађих, средњих и старијих васпитних група: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време и 

датум 
Садржај рада 

Носиоци реализације Начин Место 

 

Септембар, 

2020. год. 

 План активности за Дечију недељу  

 Припрема прославе 14-ог октобра, 

Дана установе 

Сви чланови актива, 

организациони одбор 

  

Састанак 

 

Установа 

 

октобар, 

2020.год. 

 

 Евалуација сарадње са родитељима 

 Стручно усавршавање на нивоу 

Установе „Значај коришћене 

природних материјала у раду са 

децом“  

Сви чланови актива,  

Васпитач               

Ивана Стефановић 

  

 

Састанак 

 

 

Установа 

 

 

Фебруар, 

2021.год 

 

 Евалуација васпитно образовног 

рада на узрасту од 3-5год  и      

анализа сопствене праксе 

              Хоризонтално Стр. Усавршавање   

 

 

Сви чланови актива 

 

 

 

  

Састанак 

 

 

Установа 

 

 

Мај , 

2021.год 

 Евалуација вођења педагошке 

документације 

 Стручно усаврш „ Значај ритмике и 

 покрета у формирању слике о себи 

Сви чланови актива, 

 

Васпитач                    

 

 

Састанак 

 

 

Установа 
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13.3.3.  Стручни актив васпитача припремних предшколских васпитних група 

 
Председник Актива васпитача припремних васпитних група: 

Миладија Павловић 

 
Време и 

датум 
Садржај рада 

Носиоци реализације Начин Место 

 

 

 

Септембар 

2020.год. 

 

 Организација активности  поводом Дечје 

недеље ( распоред     активности током 

Дечје недеље, уређење паноа за 

родитеље,  родитељски састанци на 

нивоу групе) 

 Разматрање упутства за вођење радних 

књига  

 Текућа проблематика 

Сви чланови актива 

 

 

Директор 

 

Сви чланови актива 

 

 

 

 

 

Састанак 

 

 

 

 

Установа 

 

Новембар 

2020.год. 

 

 Анализа сарадње са родитељима 

 Стручно усавршавање на нивоу Установе: 

,,Мотивација за учење и развој“ 

Сви чланови актива 

Васпитач                     

Наташа Митровић 

 

 

Састанак 

 

 

 

Установа 

 

 

 

Децембар 

2020. 

 Стручно усавршавање на нивоу Установе; 

„Сарадња са родитељима у реализацији 

заједничких активности са децом“ 

Мирјана Рачић 

Крстић 

 

Састанак 

 

Установа 

 

 

Фебруар 

2021.год. 

 Евалуација вођења педагошке 

документације и дечији портфолио 

  Текућа проблематика 

 

Директор 

Сви чланови актива 

 

 

 

Састанак 

 

 

Установа 

Април 

2021. 

 Стручно усавршавање ; 

„Развој еколошке свести код деце“ 

Васпитач                     

Балевић Драгица 

Састанак Установа 

 

Мај  

2021. год. 

 

 Анализа оствареног програма рада у 

припремним васпитним     групама, 

припремљеност деце за полазак у школу 

 Програм припреме Завршне приредбе 

 Текућа проблематика 

Директор 

Сви чланови актива, 

 

 

 

Састанак 

 

 

Установа 
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13.4.ПЛАН АКТИВА  ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Актив за развојно планирање чине; 

 
1. Миланка Зајић, координатор 

2. Драгана Савић, директор 

3. Наташа Весић,васпитач 

4. Тамара Тодоровић,стручни сарадник 

5. Светлана Нешић,гл.васпитач 

6. Марија Крстић,мед.сестра васпитач 

7. Члан из СР 

8. Члан из локалне самоуправе 

 

         Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе и сaдржи приоритете у 

остваривању васпитно-образовног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Развојни 

план установе доноси се на основу извештаја о самовредновању и других индикатора 

квалитета рада установе. 

                  Развојни план, Предшколски програм и Годишњи план рада установе су међусобно 

усклађени акти и пружају основ за оптимални развој Предшколске установе. У овим 

документима су видљиве специфичности и особености делатности Предшколске установе, а 

Развојни план садржи јасну мисију и визију које покрећу рад установе. 

 

                      

Активност  Начин 

реализације      

  Време                    Место 

1. Упознавање чланова тима са извештајем Тима за 

самовредновање за 2019-2020. 

2. Информисање Тима са планом рада у 2020-2021.год. и 

стратегијама развоја Установе 

 

Састанак 
 

Септембар 

 

 

 

Установа 

1. Израда новог Акционог плана Састанак Новембар Установа 

1. Анализа реализације активности Сасатанци Децембар Установа 

1. Информисање Тима са реализовањем предложених 

мера тима за самовредновање из започетих области  

2. Предлагање даљих активности у циљу реализације  

мера предвиђених Развојним планом 

 

Састанак 

 

Фебруар-

март 

 

Установа 

1. Упознавање чланова тима са постигнутим резултатима 

у започетим областима, 

2. Предлагање мера за унапређивање сарадње између 

вртића ,породице и друштвене средине 

 

 

Састанак 

 

 

Април-мај 

 

 

Установа 

1. Евалуација Развојног плана, 

2. Предлагање евентуалних измена и допуна РП 

 

Састанак 

 

Јун 

Установа 

 

 

Приоритетни циљеви и задаци у Развојном, односно Акционом плану, 

планирани су на нивоу Установе,. Акциони план Установе израђен је током летњих 

месеци на основу резултата процеса самовредновања, евалуације реализација Акционог 

плана вртића и предлога активности за унапређивање квалитета рада Установе, а у 

складу са приоритетним циљевима и задацима из Развојног плана. Акциони планови 

вртића израђују се током септембра на основу резултата процеса самовредновања 
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вртића, евалуације реализације Акционог плана вртића за претходни период и предлога 

активности за унапређивање квалитета рада, а у складу са приоритетним циљевима и 

задацима из Развојног плана Установе. 

Састанци Стручног актива за развојно планирање на нивоу вртића реализују се 

током године у складу са потребама реализације и евалуације активности из Развојног 

плана Установе, односно Акционог плана најмање једном месечно. Једном месечно 

врши се евалуација реализације Акционих планова на нивоу вртића.  

Извештај о  месечној реализацији Акционог плана вртића израђује се на 

састанку Стручног актива за развојно планирање на нивоу вртића и сви учесници треба 

да буду упознати са извештајем. 

 

 

 

13.5. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 
Тим за самовредновање чине : 

1. Светлана Нешић, координатор 

2. Драгана Савић, директор 

3. Тамара Тодоровић,стручни сарадник 

4. Биљана Крстић,васпитач 

5. Ивана Стефановић,васпитач 

6. Члан из СР 

7. Члан из локалне самоуправе 

 

Самовредновање је делотворан механизам за обезбеђење квалитета рада у 

предшколској установи. Поступком самовредновања се кроз вредновање сопствене 

праксе и сопственог рада, одређују развојни приоритети и циљеви. Самовредновање 

треба да буде позитиван процес и да доноси позитивне ефекте кроз подстицање добре 

праксе, помагање запосленима да препознају сопствене вештине и стручност и 

омогућавање заједничког учења и професионалног развоја. Оно укључује и захтева 

критички приступ према пракси и отвореност за преиспитивање и промену. 
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КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 

 

1. Васпитно-образовни рад 

2. Подршка деци и породици 

3. Професионална заједница учења  

4. Управљање и организација 

 

Анализом потреба и могућности, као и јаких и слабих страна Установе, договором са 

осталим члановима колектива, решено је да буду вредноване следеће области; 

 Васпитно - образовни рад  

 Подршка деци и породици 

 Професионална заједница учења 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

 

ДИНАМИКА 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

*Упознавање свих запослених са  

Планом  СВ за 

шк.2020./2021.годину 

-координатор 

Тима 

-стручни 

сарадник  

 

Четврта недеља 

августа 2019. 

 

-Записник са седнице 

проширеног  ВОВ-а 

 

 

 

*Праћење реализације  процеса  СВ 

 

-Тим за СВ, 

-сви запослени 

 

 

 

Током године 

-Обрада и анализа података 

из документације Тима за 

СВ и Тима за развојно 

планирање 

-Развојни план установе 

-Годишњи план установе 

-Анализа примене 

инструмената и непосредни 

увид у резултате 

 

*Анализа рада Тима за СВ 

Координатор , 

стручни 

сарадник, 

директор  

 

Трећа недеља 

јуна 2021. год. 

 

 

-записници о раду Тима  

*ИзрадаИзвештаја о раду Тима  за 

СВ  

Сви чланови 

Тима  

Трећа недеља 

јуна 2021. год 

-Евиденција Тима  

*Подношење Извештаја  о раду 

Тима директору и  

ШУ Крушевац  

Координатор 

Тима  

Трећа недеља 

јуна 2021. год 

-Евиденција Тима 

*Израда Извештаја о реализацији  

процеса СВ 

Чланови Тима  Четврта недеља 

јуна 2021.год 

-Увид у резултате примене 

инструмената  

*Подношење Извештаја  о СВ свим 

интересним групама  

Директор  Прва недеља јула 

2021.год 

-Евиденција Тима 

*Избор области која је предмет СВ у 

шк 21./22.год 

Тим  Друга недеља 

јула 2021.год 

-Евиденција Тима 

 

*Израда Плана за унапређивање 

квалитета рада , на основу резултата 

СВ 

Тим за СВ Друга недеља 

јула 2021.год  

-Евиденција Тима 

-ГП Установе 

*Израда Плана рада Тима за СВ за 

2021.год 

Координатор 

Тима  

Трећа недеља 

јула 2021.год 

-Евиденција Тима 

-ГП Установе  
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13.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 
 
Тим за инклузивни васпитање и образовање чине ; 
 

1. Драгана Савић,директор  

2. Тамара Тодоровић,стручни сарадник, координатор 

3. Светлана Нешић,гл.васпитач 

4. Драгица Балевић,васпитач 

5. Снежана Марковић,васпитач 

6. Мирјана Рачић-Крстић,васпитач 

7. Родитељи 
 
 

Реч инклузија потиће од латинске речи includere, inclusion што значи укључити, 

укључивање. У васпитно-образовној пракси најчешће подразумева укључивање у 

васпитно-образовни рад деце с развојним сметњама са осталом децом, мада има и своје 

шире значење- доступност васпитно-образовног рада деци и младим људима у складу 

са њиховим потребама и могућностима. 

„Циљ инклузивног образовања је уклањање свих видова баријера и 

дискриминације које се односе на пол, националну припадност, верско и социо-

економско порекло, способности, здравствено стање или било које лично својство 

појединца, као и омогућавање друштвене кохезије. Повећање инклузивности у знатној 

мери условљава повећање доступности и квалитета образовања за децу из социјално 

нестимулативних средина (ромске, сиромашне, сеоске, деце из расељених породица, 

деце у установама социјалне заштите која у одређеној фази свог развоја могу да буду 

посебно осетљива у тешким ситуацијама) и инвалидитетом, деца са тешкоћама у 

учењу, пре свега у оквиру редовног система васпитања и образовања...“ 

Основни принцип рада са децом којој је потребан било који облик додатне 

подршке: деце из социјално нестимулативних средина ( ромске, сиромашне сеоске , 

непотпуних породица и деце из расељених породица), деце са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, деце са тешкоћама у учењу је принцип индивидуализације рада. На 

основу процена спососбности и могућности детета израђује се индивидуални план рада 

за свако дете. Израђеним планом обухваћени су циљеви и задаци у оквиру свих 

аспеката развоја, а прилагођени сваком детету. Индивидуални план је смерница рада са 

дететом како васпитачима тако и родитељима. 

У циљу што бољег укључивања деце којој је потребна додатна подршка у групу 

вршњака и што већег напредовања детета, настојимо да са родитељима успоставимо 

сараднички однос који подразумева: заједнички дефинисане циљеве, блиску сарадњу, 

међусобно уважавање, договарање, квалитетну комуникацију која се заснива на 

искрености која представља предуслов за развијање поверења на релацији родитељ- 

васпитач - стручни сарадник. 

Како би се у потпуности задовољиле потребе деце и пружила стручна помоћ и 

подршка њиховим породицама, директор Установе је формирао Тим за инклузивно 

образовање, који ради на планирању, реализацији и евалуацији васпитно-образовног 

рада са децом којој је потребна додатна подршка.  
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План рада ТИО за радну 2020./2021.год. за децу која већ похађају ПУ 

 

Задаци Тима за инклузивно образовање 
Диманика 

реализације 

Планирање и програмирање за I eтапу и израда Педагошког 

профила (по задатом обрасцу) 
Септембар-октобар 

Сарадња са родитељима 

-упознавање са планом рада за њихово дете, очекивања родитеља 

 

 

Октобар Фебруар-

април мај 
- Сарадња са дефектологом који ради са предшколцима на основу 

мишљења ИРК.Праћење напредовања деце,Планирање активности 

Тромесечна анализа ИППа/ИОПа (васпитачи групе, стручни 

сарадници и родитељи), увид у Књигу ВОРа и документацију о 

развоју и напредовању 

Јануар- фебруар 

 Мај-јун 

Сарадња са основном школом (педагогом) при упису деце у први 

разред  

 

мај 

 

План рада ТИО за децу која су у ПУ примљена у радној 2020./2021. год. 

Задаци Тима за инклузивно образовање 
Диманика 

реализације 

Припрема детета коме је потребна додатна подршка и његових 

родитеља за укључивање у живот и рад групе 

Септембар и током 

године 

Припрема деце у групи и њихових родитеља за укључивање у 

живот и рад групе, детета коме је потребна додатна подршка 

Септембар и током 

године 

Упитник за родитеље новопримљене деце и анализа података 

добијених упитником 

Септембар и октобар 

Процена способности детета и нивоа његовог функционисања 

(опсервација васпитача), стручне сугестије васпитачу за израду и 

израда Педагошког профила 

 

Септембар-октобар 

Припрема за израду и израда ИОПа/ИППа- радионице са 

васпитачима новопримљене деце за коју је потребна додатна 

подршка и индивидуални рад приликом реализације ВОРа 

 

Новембар- децембар 

Састанак са родитељима, упознавање са планом рада Тима за ИО 

(ИОП/ИПП) и сагласност за даљи рад са дететом 

Новембар- децембар 

Почетак примене ИОПа/ИППа у реализацији васпитно-образовног 

рада за дете коме је потребна додатна подршка 

Децембар-јануар 

Тромесечна анализа ИОПа/ИППа (васпитачи групе, стручни 

сараданици и родитељи), увид у Књиге ВОРа и документацију о 

развоју и напредовању 

Март, јун 

Упитници за васпитаче који у својим групама имају уписану децу 

којој је потребна додатна подршка и који ВОР реализују применом 

ИОПа/ИППа 

мај 

 

 

 

На основу података које поседује Тим о детету коме је потребна додатна 

подршка (до којих се долази после одређеног временског периода од тренутка уписа 

детета у вртић): 
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- Подаци од стране родитеља/хранитеља 

- Извештај дефектолога, логопеда, психолога, лекара и осталих сарадника из 

других институција 

- Лекарски извештај 

- Извршена процена васпитача на основу искуства стеченог у раду са дететом 

и комумикације са породицом (уз примену одређених техника и 

инструмената) 

- Извршена процена педагога, психолога и других чланова Тима на основу 

разговора или применом одређених техника и тестова у раду са дететом 

Тим за инклузивно образовање се састаје и израђује програм рада који је 

примерен и прилагођен могућностима детета коме је потребна додатна 

подршка. Тим прати реализацију васпитно-образовног рада и после 

извршене евалуације спроводе се следећи кораци:. 

 

- Уколико постоји напредак у развојним областима код детета, наставља се са 

индивидуалним радом; 

- Уколико нема очекиваних резултата, Тим приступа изради плана који је 

прилагођен могућностима детета (ИПП); 

- Уколико прилагођени програм не даје очекиване резултате, приступа се 

изради формалног, писаног документа-ИОПа, уз сагласност родитеља, према 

коме ће се организовати рад за конкретно дете; 

 

Тим у току лета води посебну документацију за рад са сваким дететом понаособ 

и она је доступна свим члановима Тима. Вођење евиденције о раду са дететом по 

индивидуалном образовном плану ће бити усклађено са Правилником о ближим 

упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање. 

Од школске 2020/2021. године Општина Варварин донела је одлуку о 

финансирању ангажовање личних пратилац деце. 

Ангажовање личних пратиоца односи се на  помоћ детету, ради лакшег 

функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног 

рада у предшколској установи или образовно- васпитног рада током целодневне 

наставе или продуженог боравка, ваннаставних активности, извођења наставе у 

природи, излета, екскурзија, одмора и слично. 

У установи тренутно постоји потреба за ангажовањем два лична пратиоца на 

основу Мишљења ИРК Општине Варварин 
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13.7. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРИПРАВНИКЕ И МЕНТОРЕ 

 

Тим приправника и ментора чине: 

1. Драгана Савић, директор, координатор 

2. Светлана Нешић 

3. Слађана Пејковић                                                                                                                                       

 

Тим приправника и ментора у радној 2020/2021.година чини васпитно 

особље са статусом приправника, приправника-стажиста, лица без лиценце и 

именовани ментори од стране директора. Тимом приправника и ментора руководи 

педагог у сарадњи са стручним сарадницима. 

Основни циљ рада Тима приправника и менора је спровођење програма 

увођења у посао приправника и савладавање захтева који се односе на области 

васпитно- образовног рада (планирање, програмирање, реализација и 

вредновање васпитно- образовног рада, праћење развоја и постигнућа деце, 

рад са децом са развојним сметњама, сарадња са колегама, породицом и 

локалном заједницом, професионални развој и вођење педагошке 

документације). 

 

Тим приправника и ментора, у сарадњи са стручним сарадником, реализује: 

- састанке Тима 

- инструктивно-методичко-саветодавни рад (стручни сарадник-

ментор- приправник), угледне активности, пројекте на нивоу васпитне групе 

и на нивоу Установе, 

- стручно усавршавање из области приправништва и менторства, 

- полагање испита за лиценцу у Установи, 

- припрема за полагање испита у МПНТР РС. 

 
Задаци ментора су: 

- Планирање рада са приправником и документовање рада. 

- Упознавање приправника са законима и правилницима који регулишу 

васпитно- образовни рад. 

- Праћење васпитно-образовног рада и пружање подршке приправнику у раду 

(присуствовањем у групи и праћењем активности, разменом мишљења на 

интерним састанцима о квалитету реализованих активности из свих области 

које покривају целину васпитно–образовног рада.) 

- Развијање партнерског односа и успостављање професионалне 

комуникације. 

- Давање сугестија о коришћењу стручне литературе . 

 

Задаци приправника су: 
- Планирање рада са ментором и документовање рада. 

- Стицање знања, вештина и способности потребних за самостално обављање 

васпитно-образовног рада из свих области које покривају целину васпитно-

образовног рада. 

- Израда портфолиа или образовног досијеа насталог у припреми, током и 

након реализације васпитно-образовног процеса . 
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- Упознавање са свим документима на нивоу Установе: Предшколски програм 

дечјег вртића, Развојни план Установе, Годишњи план рада ( посебно 

Програм заштите деце од дискриминације, насиља, занемаривања и 

злостављања, План рада Тима за инклузивно образовање). 

- Активно учешће приправника у раду стручних органа Установе. 

 

Задаци стручног сарадника су: 

- Планирање рада са менторима и приправницима на нивоу Установе и 

планирање индивидуалног рада, као и документовање истог. 

- Инструктивно-методичко-саветодавни рад са менторима и приправницима 

Праћење активности, документовање, евалуација и давање сугестија за 

унапређивање васпитно-образовног рада. 

- Упућивање ментора и приправника на коришћење педагошке литературе. 

- Израда   инструмената   за  праћење  реализације васпитно-образовног 

рада и унапређивања квалитета сарадње ментор-приправник. 

- Учествовање  у  организацији  полагања  испита  за лиценцу и раду 

комисије за полагање испита за лиценцу у Установи. 

- Припрема приправника за полагање испита за лиценцу у МПНТР РС. 

 

 
Време  

 

 
Садржај рада 

 
Носиоци 

активности 

*присутни 

Вредновање 

стручног усавршав 

у часовима 

Реализатор 
Слушалац 

 
 

16.9.2020. 

12,00 

 

-Упутство за рад Тима током 

2020∕2021. 

-Упознавање са обавезама 

приправника и ментора. 

- Договор око вођења  

педагошке документације 

 

 

Ментори, 

приправници, 

стручни 

сарадник 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

септембар 

-Угледна активност 

Област- Упознавање околине 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

 

ментор 
 

8 

 

2 

 

септембар 

-Угледна Активност –Развој 

говора 

-Припрема за полагање испита 

за лиценцу 

 

приправник 

ментор 

 

8 

 

2 

 

 

септембар 

Угледна активност 

Музичко-ритмичке 

активности 

-Евалуација активности 
-Увид у педагошку 

документацију 

 

 

ментор 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

септембар 

Угледна активност 

Графичко-ликовне 

активности 

-Евалуација активности 
-Увид упедагошку 

документацију 

 

 

ментор 

 

 

8 

 

 

2 
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септембар 

-Угледна активност 

Област-Математички појмови 

-Евалуација активности 
-Увид у педагошку 

документацију 

 

 

ментор 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

Октобар 

 

-Угледна активност 

Област- Развој говора 

-Евалуација  активности 

- Увид у педагошку 

документацијуПрипрема за 

полагање испита за лиценцу 

 

ментор 

 
 

     8 

 

 

2 

 

 

Октобар 

 

-Угледна активност 

Музичко-ритмичке 

активности 

-Евалуација активности 
-Увид у педагошку 

документацију 

 

ментор 

 
 

      8 

 

 

2 

 

 

Октобар 

-Угледна активност 

Графичко-ликовне 

активности 

-Евалуација активности 
-Увид упедагошку 

документацију 

          

           ментор 

 
 

      8 

 

 

2 

 

 

Октобар 

-Угледна активност 

Област-Математички појмови 

-Евалуација активности 
-Увид упедагошку 

документацију 

 

ментор 

 
 

      8 

 

 

2 

 
Новембар 

 

-Угледна активност 

Област-Математички појмови 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

 

 

ментор 

 

 
8 

 

 

2 

 

 

 

Новембар 

-Угледна активност 

Област- Развој говора 

-Евалуација  активности 

- Увид у педагошку 

документацију 

-Припрема за полагање испита за 

лиценцу 

 

 

ментор 

 
 

      8 

 

 

2 

 

 

Новембар 

-Угледна активност 

Музичко-ритмичке 

активности 

-Евалуација активности 
-Увид у педагошку 

документацију 

 

 

ментор 

 
 

      8 

 

 

2 

 
Децембар 

 

-Угледна активност 

Музичко-ритмичке 

активности 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

 

  

ментор 

 

 
8 

 

 

2 
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Децембар 

-Угледна активност 

активности 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

приправник 

ментор 

 

 

8 

 

 

2 

 

Јануар 

 

-Угледна активност 

Језичке активности 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

 

ментор 

 

 

 
8 

 

 

2 

 

Фебруар 

 

-Угледна активност 

Област- Упознавање околине 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

 

ментор 
 
 

8 

 

 

2 

 

 
Март 

 

-Угледна активност 

Језичке активности 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

 
 

ментор 

 

 
 

8 

 

 

2 

Април 

 

-Угледна активност 

Интелектуалне активности 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

 

ментор 

 
 

8 

 

 

2 

 
Мај 

 

 

-Угледна активност 

Језичке активности 

-Евалуација активности 

-Увид у педагошку 

документацију 

 

 

ментор 

 

 
 

8 

 

 

2 

 

Јун 

 

-Евалуација васпитно- 

образовног рада 

-Планирање рада Тима за 

наредну радну годину. 

 сарадник, 

*ментори и 

приправници 

 
 

4 

 
 

          2 

 
 

Tоком године 

 

Присуствовње приправника 

полагању дела испита за 

лиценцу у Установи. 

Анекс постојећег плана у 

складу са бројем нових 

приправника 

Приправник 

који полаже део 

испита за 

лиценцу у 

Установи. 
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13.8.ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020.-2021. ГОДИНУ 

 
  

 

 

Насиље и злостављање се дефинише као сваки облик једанпут учињеног  или 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце. 

Занемаривање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за 

правилан и безбедан развој детета. 

Предшколска установа: ''Наша радост'' у Варварину дефинисала је програм 

заштите деце од насиља који се базира  на међународној Конвенцији о правима детета, 

Националном плану акције за децу РС, Општем протоколу за заштиту деце од 

злостављања и занемаривања РС и на Посебном протоколу за заштиту деце и ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама. 

 

Основни принципи,циљеви и задаци 

Основни принципи који представљају и смернице за деловање су : 

-Омогућавање услова у Установи који деци обезбеђују живот и рад и доприноси 

њиховом развоју  

-Интерес детета је примаран у односу на интересе одраслих који раде у 

Установи или учествују у раду 

-Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност 

-Учешће детета у свим фазама процеса, заштите кроз благовревена обавештења 

на начин који одговара узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да деца изразе 

своје мишљење 

-Протокол се односи на сву децу, без обзира на њихов пол, узраст, породични 

статус, етничко порекло и било које друге индивидуалне карактеристике. 

Задаци Установе: 

У Установи ћемо креирати климу у којој се развија, негује и подстиче култура 

понашања и уважавања личности, не толерише насиље, не ћути у вези насиља, развија 

одговорност и сазнања о насиљу обавезују да се реагује. 

 

Општи циљ: 

Општи циљ Програма заштите деце од насиља је унапређење квалитета живота 

деце применом мера превенције (стварање безбедне средине за живот и рад) и мера 

интервенције (ситуације када се јавља насиље у Установи) 

Специфични циљеви: 

1.Стварање и неговање климе прихватања,уважавања и толеранције  

2.Укључивање свих интересних група ( деца, васпитачи, мед.сестре, 

административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална 

заједница) при доношењу програма. 

3.Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у рад 

установе за препознавање насиља. 

4.Дефинисање процедура и поступака заштите и реаговања у ситуацијама 

насиља. 

5.Информисање свих запослених у живот и рад установе  
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6.Унапређивање компетенције васпитног особља, деце и родитеља, локалне 

заједнице за уочавање и решавање проблема насиља. 

Специфични циљеви у интервенцији : 

1. Спровођење поступака или процедура  реаговања у ситуацијама насиља 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља 

3. Стално праћење и евидентирање врсте и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности програма заштите 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета у 

заједницу вршњака  

5. Саветодавни рад са децом која трпе насиље,која врше насиље и који су 

посматрачи насиља  

 

Задаци у области превенције  

            1.Упознавање васпитача,родитеља, деце и запослених  у Установи са правним 

регулативама 

 2. Усклађивање постојећих подзаконских аката Установе  

 3.Израда превентивних и интервентних активности  

 4.Дефинисање улога и одговорности у примени прцедура и поступака  

 5.Организовање обуке на ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата 

 6.развијање и неговање богатства различитости  и културе понашања у оквиру  

васпитно-образовних активности 

 7.Организовање  разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и 

заштити деце од насиља 

8.Дефинисање правила понашања и последица кршења правила 

9.Развијање  вештине ефикасног реаговања у ситуаацијама насиља  

10.Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет  родитеља, 

У.О, колегијум,...) 

Задаци у области интервенције  

1.Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља 

2.Сарадња са релевантним службама  

3.Континуирано евидентирање случајева насиља  

4.Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања , 

запажања  и провере 

5.Подршка деци која трпе насиље 

6.рад са децом која врше насиље  

7.Оснаживање деце која су посматрачи насиља на реаговање  

8.Саветодавни рад са родитељима  

 

Превентивне активности 

Превентивне активности представљају скуп мера и активности које се реализују 

кроз све области ВОРада са децом, са циљем да се ствара сигурно и подстицајно 

окружење, негује сарадничка атмосфера и уважавање кроз конструктивну 

комуникацију.  

Превентивне активности на нивоу васпитних група  

-Дефинисање правила понашања у групи и мере ако се та правила крше 

-родитељски састанци 

-индивидуални разговори са родитељима  

-организовање различитих радионица (ликовне,драмске,музичке) 
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-панои за родитеље и изложбе радова 

-у оквиру реализације активности  из различитих области (развој говора, пмп, 

упознавање околине, физичко.ликовно и музичко васпитање) код деце развијамо 

толерантност и учимо их одговорном понашању у оквиру свакодневног решавања 

различитих проблема. 

Превентивне активности на нивоу Установе 

-организовање заједничких активности деце различитог узраста 

(излети,приредбе,.) 

-обележавање важних датума  

-организовање општег родитељског састанка 

 

Интервентне активности 

Свака особа која има сазнање о насиљу, занемаривању и злостављању обавезна 

је да реагује. Интервентне процедуре и поступци заснивају се на следећим 

критеријумима: 

-да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље  

-где се дешава (у вртићу или ван њега) 

-ко су учесници насиља  

-облик и интензитет насиља 

Потом вршимо процену нивоа ризика, процену безбедности детета и одређујемо 

поступке и процедуре као и начине реаговања зависно од ситуације и случаја. 

 

Кораци поступања у интервенцији  

1.Ситуација или сумње да се насиље дешава међу децом.  

2.Ситуација насиља или сумње да је дете изложено насиљу  од стране одрасле 

особе запослене у вртићу. 

3.Ситуација насиља или сумње да се насиље врши од стране одрасле особе  која 

није запошљена у вртићу. 

 

 

1.Ситуација или сумње да се насиље дешава међу децом.  

-Опажање или  добијање информација да је насиље у току 

-прекидање, заустављање насиља и обавештавање одговорне особе 

-смиривање ситуације (обезбеђивање сигурности за дете, раздвајање и разговор 

са учесницима) 

-консултације  

*обавештавање стучне службе у Установи 

*састанак Тима и упознавање са околностима и чињеницама  

*Тим процењује ниво ризика и сачињава план праћења ситуације и последице  

ситуације  и план реинтеграције  

*одређивање задатака, одговорности и улоге чланова Тима  

*ако је потребно консултација са Центром за социјални рад и специјализованим 

здравственим службама  

Након откривања насиља Тим доноси одлуку о предузимању мера које се односе 

на: информисање родитеља и укључивање надлежних служби (пријаву подноси 

директор) 

Праћење ефеката предузетих мера  

Тим је у обавези да прати ефекте предузетих мера и активности због планирања 

новог програма заштите од насиља. 
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Приликом консултације са колегама унутар или ван установе обавезно је 

поштовати принцип поверљивости као и принцип заштите и интереса детета .  

 

 

2.Ситуација насиља или сумње да је дете изложено насиљу  од стране одрасле 

особе запослене у вртићу 

*најближи запослени прекида насиље или позива помоћ уколико је потребно  

*васпитач групе или неки други васпитач обезбеђује сигурност за дете и 

разговара са учесницима  

*главни васпитач обавештава директора који поступа по Закону  

*према детету се предузимају мере заштите и подршке (план заштите) 

*директор сазива састанак Тима који процењује ниво ризика и саставља план 

заштите 

*информисање родитеља у ситуацији када се насиље дешава од стране 

запослених 

*информисање надлежних служби 

 

3.Ситуација насиља или сумње да се насиље врши од стране одрасле особе  која 

није запошљена у вртићу 

*најближи запослени прекида насиље или позива помоћ уколико је потребно  

*главни васпитач обавештава директора, а он родитеље или пак особу од 

поверења (ако је у питању насиље у породици) 

*директор сазива Тим  

*у случају сумње, директор пријављује случај Центру за социјални рад  

*у случају насиља укључује се спољашња мрежа (МУП, здравствени центар,..) 

 

Анализа стања  

У Установи ''Наша радост'' постоји Програм  заштите деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, као и Тим за заштиту деце од насиља на нивоу Установе. 

Нашу Установу чини матични вртић са девет васпитних група  и тринаест 

васпитних група у подручним местима у склопу основних школа као и три васпитне 

групе у новом објекту у Обрежу ,,Лептирић,,. Објекте у којима бораве деца и опрема су 

на задовољавајућем нивоу и пружају безбедан боравак деци. Процена безбедности 

средине, како у матичном вртићу тако и у подручним одељењима врши се свакодневно, 

и о томе постоји евиденција. Пријављивање могућих узрока нарушавања безбедности 

деце и проблеми на које наилазимо решавамо према приоритетима и у складу са 

материјалним могућностима. 

Стручно усавршавање из ове области реализовано је кроз рад стручних органа 

ВОВећа-Стручна излагања. Све ово је утицало до сада на повећање стручне 

компетенције запослених и у остваривању циљева и задатака из области програма 

заштите од насиља. 

У нашој Установи посебна пажња се поклања превентивним активностима на 

нивоу васпитних група. У оквиру редовног ВОР-а са децом у васпитним групама 

реализована је једна до две активности током месеца и о томе се води евиденција. У 

васпитним групама наше Установе најчешће се појављује насиље првог нивоа и то 

најизраженије је физичко насиље (отимање играчака, чупање, гребање, гурање) док у 

мањој мери социјално, психичко, емоционално. Сви ови инциденти махом су 

повремени и најчешће се јављају у временском периоду  септембра и октобра, то јест 

док траје адаптациони период. Из досадашњег искуства нашег праћења стања ови 

инциденти обично се решавају путем разговора васпитача са децом и евентуалним 



Годишњи план Установе за 2020/2021.годину 

 

 

П.У.“Наша радост“ Варварин 

76 

разговорима са родитељима. Током године у свим васпитним групама број инцидената 

то јест појаве насиља се смањује, што добијамо путем интерних инструмената за 

праћење учесталости појављивања појединих облика насиља (прикупљање података и 

обрада), а то нам све указује на позитивно деловање превентивних активности 

васпитача и медицинских сестара, као и адекватних поступака у случајевима појаве 

насиља. 

У оквиру Програма заштите деце од насиља значајно место заузима и сарадња са 

родитељима, која је у досадашњој пракси наше Установе била квалитетна али сматрамо 

да и даље је потребно подстицати родитеље да се укључују у  планиране активности и 

да активно сарађују и у што већем броју присуствују родитељским састанцима, 

стручним предавањима, индивидуалним разговорима. 

У току прошле године као и раније имали смо добру сарадњу и са институцијама 

које чине спољашњу мрежу заштите, превентивно са Центром за социјани рад, МУП-

ом, здравственим центром и надлежним Општинским органима. 

 

 

 

ТИМ за заштиту деце од насиља  

    

У радној 2020/2021.години директор је именовао чланове ТИМ-а за превенцију и 

заштиту деце од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања    

 

Савић  Драгана -директор                                                                           

Нешић Светлана -координатор -васпитач у матичном вртићу; 

Митић Лела,члан-мед.сестра за ПЗЗ у матичном вртићу;                                                                                                                           

Ацковић Андријана-васпитач 

Дивнић Данијел-технички секретар 

Јовановић Оливера-хигијеничар 

Стручни сарадник- 

Родитељ из Савета родитеља- 

 

 

           Подаци о члановима Тима имена и контакт телефони су истакнути на видном 

месту Установе. За информисање о обавезама и одговорностима проистеклих из 

Посебног протокола, као и за његову примену, одговоран је директор Установе. 

 

Задаци Тима су: 

*Израда Програма заштите 

*Израда Акционог плана 

*Прикупљање извештаја о реализованим, превентивним и интервентним активностима 

на нивоу васпитних група, процењивање ефеката и сачињавање извештаја 

*Вођење евиденције о појавама насиља другог нивоа и прибављање документације 

*Реаговање по пријави васпитача, родитеља у случају насиља 

*Праћење безбедности у објекту и ван њега  у дворишту  кроз извештај 

*Формирање кутка за родитеље са темом ''Заштита деце од насиља'' 

*Праћење реализације додатних активности, то јест програма са аспекта безбедности 

деце  

*Сарађивање са стручњацима из других органа, служби и медија, ради свеобухватније 

заштите деце.  
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Документација, анализа и извештај 

 Главни  васпитач, стручна служба, директор, су у обавези да воде евиденцију о 

појавама насиља.Тим за превенцију насиља води евиденцију о случајевима насиља који 

захтевају њихово учључивање. Документација се чува на сигурном месту, како би се 

обезбедила поверљивост података. 

Главни васпитач и сестра на превентиви  

-дежурају у складу са распоредом 

-уочавају и пријављују случај 

-покрећу процес заштите детета,реагују одмах 

-обавештавају васпитаче о случају  

-евидентирају  случај  

-сарађују са Тимом  

Васпитачи  и медицинске сестре 

-уочавају случајеве насилног понашања и реагују одмах 

-учествују у процесу заштите деце  

-разговарају са учесницима насиља 

-информишу родитеље након консултације са Тимом 

-сарађују са Тимом  

-прате ефекте предузетих мера 

-евидентирају случај, воде документацију 

 

Тим и стручна служба 

-уочава случај насилног понашања  

-покреће процес заштите детета 

-обавештава васпитаче и сарађује са њима 

-по потреби разговара са родитељима 

-пружа помоћ и подршку деци 

-разматра случај другог и трећег нивоа 

-осмишљава мере заштите 

-обавља консултације и прати ефекте предузетих мера 

-евидентира случај 

Помоћно-техничко особље 

-дежура по распореду 

-прекида насиље 

-уочава и пријављује случај насилног понашања  

Деца  

-уочавају случајеве 

-траже помоћ одраслих 

-пријављују васпитачу 

-учествују у мерама 

 

Медицинске сестре и васпитачи у оквиру својих планова ВОР-а планирају и 

једну до две активности месечно  из Програма заштите деце од насиља, а у складу са 

узрасним и развојним могућностима деце. У књигама неге и књигама ВОР-а, у оквиру 

недељних као и месечних евалуација, то јест запажања даје се осврт на реализоване 

активности. Медицинске сестре и васпитачи у својим васпитним групама воде и 

посебну свеску о евиденцији случајева насиља, где бележе врсту насиља, учеснике, 

примењене мере и ефекте. 

Све податке које сваког месеца Тим добија од васпитача и медицинских сестара 

прикупља, анализира  и на основу њих два пута годишње, у децембру и јуну, подноси 
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извештај директору Установе. Директор извештава о реализацији програма заштите 

ВОВеће, и органе управљања (Савет родитеља, Управни одбор, локалну заједницу).  

Извештај о остваривању програма заштите је саставни део извештаја Програма о 

раду Установе. 

Тим Установе поред програма израђује и Акциони план за школску 2020/2021. 

год, који садржи планиране активности, време реализације и носиоце активности. 

 

 
13.9.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,   

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
ЗАДАТАК ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Израда Програма заштите 

 

Август, 2020. 

 

 

Тим за превенцију насиља 

Информисање васпитног особља на 

ВОВ-ећима и свих запослених 

 

 

Септембар, 2020. 

Нешић Светлана ,васпитач, 

координатор 

 

Информисање родитеља и подстицај 

на активно учешће у реализацији 

програма заштите деце од насиља 

 

 

Током године 

 

Директор,  

Тамара  Јеремић Тодоровић стручни 

сарадник, чланови ТИМ-а, сви 

васпитачи 

Разматрање проблема у оквиру 

безбедности у Установи и ван ње и 

предлагање мера за отклањање 

                 Током године Директор, 

Митић Лела, мед.сестра, 

Прикупљање, обрада података, 

праћење ефеката примењених мера, 

вођење документације, евиденција 

Децембар, 2020. 

Март, 2021. 

Јун, 2021. 

Август, 2021. 

Тамара  Јеремић Тодоровић,стручни 

сарадник, 

Гордана Миловановић,мед 

.сестраваспитач, 

Слађана Пејковић, васпитач 

 

Праћење стручног усавршавања из 

области насиља 

 

Током године 

Нешић Светлана васпитач, 

Сарадња са релевантним 

институцијама за заштиту деце 

 

Током године 

 

Директор, 

Томара Јеремић  Тодоровић,стручни 

сарадник 

Припрема извештаја за Савет 

родитеља, Управни одбор и 

Школску управу 

Децембар, 2020. 

Јун, 2021. 

Директор,  

Тамара Јеремић Тодоровић,стручни 

сарадник,  

Нешић Светлана, координатор 
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13.9.2.АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА У УСТАНОВИ 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАДАЦИ 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

 

ДИНАМИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Појачан васпитни рад 

са родитељима у циљу 

њихове едукације о 

доживљајима деце 

(позитивне и негативне 

емоције) и начинима 

њиховог испољавања, 

као основе за стварање 

разумевања у породици 

 

*Упознавање родитеља са Програмом и 

Акционим планом за превенцију насиља 

........................................................... 

*Индивидуални информативни контакти 

......................................................... 

*Родитељски састанци на нивоу групе  

........................................................... 

 *Праћење процеса адаптације деце на 

вртић и јаслице 

........................................................... 

*Изложбе за родитеље 

*Формирање кутка за родитеље 

*Ликовне игре као начин ослобађања од 

страха 

 

*Музика и покрет 

 

 

*Васпитачи 

............................. 

 

*Васпитачи, 

родитељи 

 

............................. 

 

 

* васпитачи, 

родитељи 

............................ 

 

*Васпитачи 

деца,родитељи 

 

*Септембар 2020. 

 

.......................... 

*Током целе 

године 

.......................... 

*Септембар 2020. 

.......................... 

 

*Октобар 2020.  

.......................... 

 

*Током целе 

године по плану 

рада 

 

Активности у Установи 

која подстичу 

толеранцију  и 

ненасилну 

комуникацију 

 *дечија недеља 

*Приредбе и представе             

 *Дан вртића 

*Новогодишње свечаности     

*Завршна приредба  

*хуманитарне акције 

*месец лепих речи 

 

 

 

Васпитачи , деца, 

родитељи, 

 локална заједница  

 

 

 

 

 

 

*током године по 

плану рада 

 

 

 

 

 

Безбедност деце у 

Установи и ван ње 

*Предузимање мера од стране свих 

запослених ради  повећања безбедности 

деце у Установи и ван ње: 

*Свакодневни увид у исправност  и 

функционалност намештаја, справа и 

уређаја  

* Праћење ефеката предузетих мера; 

 

* Посете саобраћајаца и ватрогасаца 

*Шетње и излети и правила понашања 

*Директор,  

Сестра на прев., 

васпитачи,  

сви запослени,  

 

 

............................. 

 

* МУП Варварин 

* Савет родитеља 

*Током целе 

године 

.......................... 

 

*Свакодневни 

увид 

.......................... 

Април 2021. 

.......................... 

Мај 2021. 

 

 

 

Елементарно морално 

васпитање 

*Утврђивање правила понашања за   

новоуписану  децу у васпитној групи  

..................................................................... 

 

*Кодекс понашања 

* васпитачи, деца 

 

............................. 

*Васпитачи , деца и 

родитеља 

 

*Септембар 2020. 

 

.......................... 

*Током године 
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Едукација васпитача и 

мед. сестара о 

савременим методама у 

васпитно-образовном 

процесу 

*Стручно усавршавање на нивоу 

Установе''Јачање компетенција васпитача 

из области управљање дисциплином и 

партнерска комуникација,примена 

реституције и значај позитивне 

дисциплине'' 

*Упознавање са новом стручном 

литературом и приручницима 

*Усавршавање кроз семинаре и стручне 

сусрете у циљу перманентног образовања и 

побољшања квалитета рада 

 

 

 

 

*Директор,  

* стручни сарадник, 

*васпитачи 

*мед.сестре 

 

 

 

 

 

*Током године по 

Плану стручног 

усавршавања 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

специјализованим 

установама 

(Школска управа, Дечји 

диспанзер, МУП, 

Центар за социјални 

рад, Основна школа...) 

 

*Састанци са стручном службом школе у 

циљу размене информација о деци која 

полазе у школу и повратних информација о 

деци која су већ „школарци“ 

........................................................... 

*Сарадња са Дечјим диспанзером и Домом 

културе 

......................................................... 

*Сарадња са Центром за децу ометену у 

развоју у домену заједничких активности 

 

*Директор, 

васпитачи 

припремних група 

............................. 

 

Директор, педијатар 

............................. 

*Директор, 

психолог, 

васпитачи и 

мед.сестре 

*Септембар 2020. 

Мај- јун 2021.. 

 

 

......................... 

 

*Током целе 

године 

.......................... 

*Септембар 2020. 

Децембар 2020.  

Јануар, Мај- јун 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа остварености 

Акционог плана за 

превенцију насиља  

 

*Извештаји васпитача и медицинских 

сестара Тиму за превенцију насиља, 

нарочито у односу на учесталост 

инцидентних ситуација, заступљеност 

облика и нивоа насиља, број повреда и др 

 

*Васпитачи,    

мед.сестре 

 

*Једном месечно 

*Јун 2021 

 

*Извештај Тима за превенцију насиља 

Управном одбору 

........................................................... 

* Извештај Тима за превенцију насиља 

Савету родитеља 

........................................................... 

*Извештај Тима за превенцију насиља 

ВОВ.......................................................... 

* Извештај Тима за превенцију насиља 

Школској управи у Крушевц 

 

 

 

*Тим за заштиту 

деце од насиља 

*Децембар, 2020. 

   Јун 2021. 

.......................... 

* Децембар, 2020.   

Мај, 2021. 

.......................... 

*Новембар, 2020. 

Мај, 2021. 

.......................... 

*Јун, 2021.  
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13.9.3. АKЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ  ДИСКРИМИНАТОРНОГ 

ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА ,ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ  

 ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ 

 

 

 

 

Активност  

 

 

Начин реализације  

 

НОСИОЦИ 

Време 

реализације 

 

Информисање 

запослених  о 

правилнику о 

поступању Установе у 

случају сумње или 

утврђеног 

дискиминаторног 

понашања и вређања 

угледа , части или 

достојанства 

личности (Сл.46/19 

 

 

 

 

*Презентација Правилника на 

седници ВОВ-а, 

активима  и састанцима Тимова 

 

 

 

 

 

*Стручни сарадник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Септембар 

2020. 

 

 

 

 

 

 

Кроз дечје 

стваралаштво 

стимулисати 

атмосферу 

дободошлице и 

изграђивати 

социјалне вештине и 

умећа деце 

                                             

  Израда дидактичких средстава за 

промовисање вредности 

недискриминативне и ненасилне 

културе у вртићу 

 

 

*Васпитачи и деца, 

родитељи 

 

 

 

 

*октобар2020.-

фебруар 2021. 

  

 

 

Обележавање 

Међународног дана 

толеранције 

 

 

 

 

 

 

*Игре толеранције 

 

*,,Грађење односа са породицом-

модерне форме комуникације-

употреба и злоупотреба,, 

 

 

*Васпитачи и деца           

 

Стручни сарадник  

Васпитно и 

неваспитно особље 

 

 

 

*новембар 

2020..год 

 

Обележавање 

Међународног дана 

особа са посебним 

потребама  

 

 *радиониоце са децом вртића  и   

са  особама са посебним потребама 

из дневног центра  

*дружење  две суседне установе 

 

*корисници дневног 

центра 

*Васпитачи и деца     

ППП група  

 

 

 

*децембар2020. 

 

 

 

. 

Мотивисање деце из 

 маргинализованих 

(осетљивих) група и 

пружање додатне 

подршке 

 

Центар за рани развој- 

*Стручна тема презентована на 

групним род.састанцима   

,,Школице за родитеље,, 

 

 

*Васпитачи група од 

3 до поласка у школу  

 

 

*март2021. 
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13.10.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Стручно усавршавање и праћење остваривања стручног усавршавања васпитно-

образовног особља 

,,Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компентенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег 

обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно њихових 

постигнућа. 

Саставни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева 

стицање нових и усавршавање постојећих компентенција важних за унапређивање 

васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце.''  

Стручно усавршавање, као сегмент професионалног развоја, произилази из 

законских основа (Закон о основама система васпитања и образовања, Закон о 

предшколском васпитању и образовању, Правилник о сталном стручном усавршавању 

и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника 81/17 и Правилник о 

изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у 

звања наставника, васпитача и стручних сарадника – Сл.гласник РС, број 48/18). 

Стручно усавршавање медицинске сестре-васпитача, васпитача ,директота и 

стручног сарадника  ПУ Наша радост  јесте обавезна активност утврђена педагошком 

нормом у оквиру 40-часовне радне недеље и планира се у складу са личним плановима 

запослених и постојећим потребама. 

 

 

 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој васпитања и 

образовања 

П1 индивидуализовани приступ у раду са децом коришћењем различитих метода и облика 

рада у реали- зацији васпитно-образовног рада; 

П2 праћење и подстицање развоја деце; 

П3 избор, израда, прилагођавање и употреба дидактичко-методичког материјала и 

других извора знања за одређену васпитно-образовну област; 

П4 стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, 

заштита од насиља, злоста-вљања, занемаривања и дискриминације; 

П5 препознавање безбедоносних ризика и реаговање на њих. 
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Стручно усавршавање унутар Установе 

 

У оквиру пуног радног времена медицинске сестре-васпитач, васпитач и стручни 

сарадник има право и дужност да оствари 44 сата стручног усавршавања које 

предузима Установа у оквиру својих развојних активности 

 

 

 
Време  и 

место 

реализације 

Стручно усавршавање 

на нивоу Установе – рад 

стручног 

органа 

 

 

Тема 

Вредновање стручног 

усавршавања 

 

Реализатор 

Помоћник 

реализатор а 

 

Слушалац 

/учесник 

 

 

 Актив мед.сестара Сарадња са породицом и 

адаптациони период-

Како га превазићи 

 

4 

 

- 

 

2 

 

 

 

Актив мед.сестара Развијање природних 

облика кретања на 

јасленом узрасту 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

2 

октобар Мед сес. На 

превентиви,педијатар 

Предавања и активности  

Поводом  месеца  здраве  

хране –правилна исхрана 

за здрав живот 

4  2 

 Актив 

млађих,средњих,старијих 

вас.група 

Значај ритмике и 

покрета у формирању 

слике о себи 

4  2 

 

 

Актив васпитача  ППП-

група 

Сарадња са родитељима 

у реализацији заједничких 

активности садецом 

 

4 

 

- 

 

2 

  АКТИВ ВОВ-а Диверсификовани 

програми и њихова 

имплементација 

 

4 

 

- 

 

2 

 Актив млађе 

,средње,старије вас.групе 

Значај коришћења 

природних материјала у 

раду са децом 

4 6 2 

  АКТИВ ВОВ-а Забавне игре за јачање 

тимског духа и поверења 

међу децом 

8  2 

 Актив васпитача ППП- 

група 

Развој еколошке свести 

код деце 

 

4 

 

- 

 

2 

 Актив васпитача ППП-

група 
 Мотивација за учење и 

развој 
 

8 2  

2 

                                           

ТИМ за превенцију 

насиља 

 Грађење односа са 

породицом-модерне 

форме комуникације-

употреба и злоупотреба 

8 2 2 

                                                    

ТИМ за превенцију 

насиља 

 Јачање компетенција 

васпитача из области 

управљање дисциплином 

и партнерска 

комуникација-примена 

реституције и значај 

позитивне дисциплине 

8 2 2 

 Стручна тема  Школица за родитеље 

 

8 2 2 
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Стручно усавршавање у оквиру признатих програма и стручних скупова 

 

 

Током 2020/2021 године планирано је да  се у Установи реализују два акредитована 

семинара у  сарадњи са Креативним Центром за све васпитаче: 

 

Бр у 

кат.  
Назив семинара Бр.бод. Аутор/Реализатор Време 

реализације 

  8  Друга половина 

октобра 

  8  

 

 март 

 
 

Праћење остваривања стручног усавршавања васпитно-образовног 

особља вршиће се у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника. 

 

Хоризонтално стручно усавршавање је врста размене и има вишеструке ефекте на 

квалитет рада и јачање компетенција па  се планира и ове школске године њена 

примена у оквиру Актива-представљање радова,као и у оквиру васпитно-образовног 

рада. 

 Угледне активности биће одржане током године  након пријаве и израде планова 

васпитача . 

 

 

14.ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПСИХОЛОГА 

 

 

   Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као 

науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи 

у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима 

постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања 

васпитања, као и посебним законима. 

 

Наша Установа од јуна 2018 год у оквиру своје стручне кадровске структуре има радно 

ангажованог стучног сарадника , психолога који ће у току 2020/2021.год.обаваљати 

сладеће послове ;   
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Област 

рада 
Садржаји у области рада Динамика 

1
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1.1. Учешће у припреми анеска Предшколском програму дечјег вртића, 

Развојном плану Установе и учешће у изради плана самовредновања 

Установе 

 

VI, VII, VIII, IX, XII 

1.2. Учешће у изради Годишњег плана рада Установе и његових појединих 

делова (организација и облици рада, редовни и приоритетни задаци, 

програми рада стручних органа и тимова, план стручног усавршавања, 

превентивне активности, програм рада стручних сарадника, сарадња са 

породицом, сарадња са друштвеном средином, програм заштите деце од 

насиља, злостављања и занемаривања) 

 

 
VI, VII, VIII, IX, 

1.3. Учешће у изради педагошког профила и ИПП/ИОП током године 

1.4. Учешће у планирању реализације различитих програма и облика рада VII, VIII, IX, 

1.5. Учешће у изради плана набавке и расподеле дидактичко-игровних 

средстава и материјала 

VIII, IX 

1.6. Израда плана посете психолога васпитно-образовним активностима током године 

1.7. Израда годишњег програма рада и месечних планова рада психолога VIII и током године 

1.8. Израда плана сопственог стручног усавршавања и професионалног 

развоја. 

IX и током 

године 

2
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2.1. Учешће у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада и 

предлагање мера за његово унапређивање и успешности Установе у 

задовољавању образовних и развојних потреба деце 

 
током године 

2.2. Учешће у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у  

развоју и учењу 
 

током године 

2.3. Праћење примене мера индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за децу 
 

XI-VI 

2.4. Учешће у изради годишњег извештаја о раду Установе (остваривања 

програма васпитно – образовног рада, програма стручних органа и 

тимова,стручногусавршавања,превентивнихпрограма,радапсихолошко- 

педагошке службе, сарадње са породицом, сарадње садруштвеном 

средином) 

 

 
VII, VIII 

2.5. Спровођење истраживања ради унапређивања васпитно-образовног 

рада 
 

XI-VI 

2.6. Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада 
XI-VI 

3
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3.1. Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и 

посматрања дечјег напредовања у циљу подстицања дечјег развоја и учења 

уз коришћење различитих метода, техника и инструмената праћења 

 

током године 

3.2. Саветодавни рад усмерен на стварање психолошких услова за 
подстицање целовитог развоја деце 

током године 

3.3. Учешће у прилагођавању ритма живота и рада у предшколској 

установи специфичностима узраста и потребама деце 

IX, X и током 

године 

3.4. Пружање стручне подршке васпитачима усмерено на адекватно и 

правовремено задовољавање потреба детета или узрасне групе (нега, 

подстицање игре и других активности) 

IX, X и 

током 

године 

3.5. Пружање подршке васпитачима у планирању и реализацији 

непосредног васпитно-образовног рада са децом (у области 

прилагођавања рада образовно-васпитним потребама детета, стварања 

подстицајне атмосфере у групи, развијања конструктивне комуникације и 

у области родних улога) 

 

током године 

3.6. Рад на јачању васпитачких компетенција, посебно у областима игре и 

односа игре и учења, групне динамике и социјалне инетеракције, 

комуникације и сарадње, конструктивног решавања сукоба, стиловима и 

облицима учења, подршке развоју личности детета и уређења средине за 

учење и развој 

 

током године 

3.7. Пружање подршке у: процесу индивудуализације васпитно- 

образовног рада, раду са децом којој је потребна додатна образовна 
 

Током године 

подршка и координирање тимске израде педагошког профила детета, 

односно ИПП/ИОП. 

 

3.8. Пружање подршке у препознавању и раду са даровитом децом. Током године 

3.9. Оснаживање васпитача за рад са децом из осетљивих друштвених 

група (укључивање и социјализација), уз предлагање поступака који 

доприносе њиховом развоју. 

током године 
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3.10. Помоћ васпитачима у раду са родитељима/другим законским 

заступницима и остваривању сарадње са породицом 

током године 

3.11. Давање повратне информације о посећеној активности, као и 

предлагање мера за унапређење праћеног сегмента васпитно-образовног 

процеса 

 

током године 

3.12. Увођење иновација у васпитно – образовни рад, кроз инструктивни 

рад са васпитачима 

током године 

3.13. Пружање подршке васпитачима, менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу увођења у посао 

током године 

3.14. Рад са васпитачима на анализи Стандарда квалитета рада у 

предшколским установама и пружање подршке васпитачима у примени 

различитих техника и поступака самоевалуације 

током године 

3.15. Сарадња у припреми и реализацији активности стручних актива и 

тимова, уз подстицање тимског рада. 

током године 

3.16.Рад са васпитачима на развијању вештина асертивне комуникације I,II 

 
4
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4.1. Учешће у пријему нове деце, организацији пријема, праћењу процеса 

адаптације и подршка деци у превазилажењу тешкоћа адаптације (кроз  

тимски рад на нивоу актива/вртића) 

V, VI, VII, VIII, IX, 
X 

и током године 

4.2. Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу током године 

4.3. Учешће у тимском идентификовању деце којој је потребна подршка у  

процесу васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације 

индивидуализованог приступа у раду са децом 

 

IX, X и 

током 

године 

4.4. Учешће у структурирању васпитних група IV, V, VI 

4.5. Пружање подршке деци за које се обезбеђује васпитно-образовни рад 

по индивидуалном образовном плану 

током године 

4.6. Пружање подршке деци из осетљивих друштвених група током године 

4.7. Пружање психолошке помоћи детету, односно групи, у акцидентним 

кризама 

по потреби 

4.8. Рад са децом на развијању социјалних вештина (ненасилна 

комуникација, конструктивно решавање проблема и уважавање 

различитости) и здравих стилова живота 

 
током године 
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5.1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од 

значаја за упознавање детета и праћење његовог развоја 

IX, X, 

V, VI и по 

потреби 

5.2. Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља деце: 

која имају различите тешкоће у развоју, учењу и понашању, као и онима 

којима је одређен појачани васпитни рад 

 

током године 

5.4. Информисање породица о правима деце из области друштвене бриге о  

деци и социјалне заштите. 
током године 

5.3. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке 

деци која похађају ПУ по ИОП-у или ИПП-у 
током године 

5.4.Подршкајачањуродитељскихваспитнихкомпетенција уз 

информисањеопсихолошкимкарактеристикамањиховедеце 
током године 

5.5. Рад на реализацији програма сарадње установе са родитељима 

(припрема и реализација општег и групних родитељских 

састанака/радионица и др.) 

 
X, XI, II, IV 

5.6. Рад у Саветовалишту за родитеље/друге законске заступнике током године 
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6.1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми 
докумената установе, прегледа, извештаја и анализа 

VI, VII, VIII, 
IX, I, II 

6.2. Сарадња са директором и стручним сарадницима и на пословима 

који се тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности 

васпитно-образовног рада установе 

током 

године 

6.3. Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању  

трибина, предавања, радионица за родитеље 

током 

године 

6.3. Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији 

разних облика стручног усавршавања за васпитаче 

 

током 

године 

6.4. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма 

за увођење у посао васпитача 
 

по потреби 

6.5. Размена и усаглашавање послова са другим стручним 

сарадницима и службама 

током 

године 
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6.6. Сарадња са пратиоцем детета на координацији активности у пружању 

подршке деци која имају налаз ИРК и прате програм по 

ИПП/ИОП-у 

током 

године 

6.7. Учешће у раду Колегијума пословодства и Колегијума 
гл.васпитача 

током 
године 
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7.1. Учешће у раду: 

- Васпитно-образовног већа, Актива стручних сардника и сарадника, 

Актива медицинских сестара, Актива васпитача у групама од 3 до ППП, 

Тима за ИО, тимова за превенцију насиља на н ивоу вртића, Tима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе и Педагошког колегијума (оба 

психолога), 

Тима за самовредновање, Актива за РП (М. Средојевић) 

Тима за превенцију насиља на нивоу Установе ( Љ.Јовановић) 

 

 
 

током 

године 

7.2. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

предшколске установе 
 

V, VI, VII 
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8.1. Сарадња са локалном заједницом и образовним, здравственим, 

социјалним и другим институцијама значајним за остваривање циљева 

васпитно-образовног рада и добробити деце 

 

 

током 

године, 

по потреби 

8.2. Учествовање у раду струковних удружења 

8.3. Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима од значаја за 

остваривање васпитно-образовног рада и добробити деце 
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9.1. Вођење евиденције о сопственом раду: дневник рада психолога и 

евиденција о раду са дететом, припрема за рад 

током 

године 

9.2. Вођење евиденције о извршеним анализама, истраживањима, 

посећеним активностима и др. 

током 

године 

9.3. Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и 

плановима рада психолога 

током 

године 

9.4. Стручно усавршавање психолога (стручна литература, 

акредитовани семинари, стручни скупови...) 

током 

године 

9.5. Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала 

који садржи личне податке о деци 

током 

године 

 

 

 

15.ПЛАН РАДА ГЛАВНОГ ВАСПИТАЧА-КООРДИНАТОРА 

 

Програмирање и планирање 

 Учешће у изради Годишњег програма рада Установе; 

 Пружању помоћи васпитачима и медицинским сесрама у изради и 

развијању програма васпитно-образовног рада. 

 

Рад на стварању оптималних услова 

 Структуирању васпитне средине; 

 Планирање и набавка стручне литературе; 

 

Организација васпитно-образовног рада 

 Формирању васпитних група, утврђивању распореда живота деце у 

складу са њиховим потребама; 

 Општи родитељски сатанци са актуелним темама; 

 Сарадња са школом и друштвеном средином; 

Праћење остваривања програма 

 Остваривање увида у рад свих васпитних група; 

Стручно усавршавање 

 Припрема и учешће у раду стручних органа Установе; 

 Сарадња са стручним институцијама. 
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ОБЛАСТИ ЗАДАЦИ ДИНАМИКА 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планирање и 

програмирање 

васпитно-

образовног рада 

1. Учествовање у изради програма васпитног рада плана 

самовредновања 

 Август 

 Септембар 

2. Учествовање у изради годишњег плана рада установе и 

његових појединих делова(организацијан и облици рада-

стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни задаци, 

програми стручних органа и тимова, стручног усавршавања, 

рада стручних срадника, срадња са породицом и друштвеном 

средином) 

Током године 

3. Учешће у планирању и организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама 

Током године 

4. Учествовање у формирању васпитних група Јун 

5. Планирање набавке стручне литературе Током године 

6. Учешће у планирању и реализацији културних 

манифестација 

 

 

 

 

 

 

2. Праћење и 

вредновање 

васпитно-

образовног рада 

1. Систематско прећење и вредновање васпитно-образовног 

развоја и напредовања деце 

Током године 

2. Праћење реализације васпитно-образовног рада Током године 

3. Рад на развијању и примени инструментата за вредновање 

и самовредновање различитих области активности рада 

установе 

Током године 

4. Учествовање у раду комисије за проверу савладности 

програма увођења у посао васпитача 

Током године 

5. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма васпитно-образовног рада 

Август 

 

 

 

 

 

 

3. Рад са 

васпитачима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пружање помоћи васпитачима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака васпитно-образовног 

рада 

Током године 

2. Пружање помоћи васпитачима у усклађивању програмских 

захтева са специфичностима контекста 

3. Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању 

простора 

4. Сарадња са васпитачима за израду дидактичког материјала 

5. Пружање помоћи васпитачима у осмишљавању рада са 

децом којима је потребна додатна подршка 

6. Пружање помоћи у реализацији угледних активности, 

излагања на састанцима већа, актива, стручним скуповима и 

родитељским састанцима 

7. Пружање помоћи васпитачима у остваривању сарадње са 

породицом 

8. Пружање помоћо приправницима у процесу увођења у 

посао и припреми полагања испита за лиценцу 

 

4. Рад са 

родитељима 

 

 

 

1. Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима 

 

 Током године 

2. Припрема и реализација родитељских састанака са 

стручним темама 

 

Септембар 

3. Рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци  

 Током године 

 

5. Рад са 

директором, 

стручним    

сарадницима 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

истраживању постојеће васпитно-образовне праксе и 

предлагање мера за унапређење 

Током године 

2. Сарадња у оквиру рада стручних тимова и комисија и 

редовна размена информација 
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 3. Сарадња на заједничком планирању активности, анализа и 

извештај о раду 

4. Тимски рад на проналажењу начина унапређивања вођења 

педагошке документације у установи 

 

6. Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

1. Учествовање у раду педагошког већа, тимова, актива, 

комисија, педагошког колегијума и стручних актива за 

развојно планирање 

 

Током године 

 

 2. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

установе 

7. Сарадња са 

надлежним 

Установама 

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 

културним и другим установама 

 

8. Вођење 

документације и 

стручно 

усавршавање 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду  

Током године 
2. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и 

оперативним плановима 

3. Праћење стручне литературе, интернет, струковна 

удружења, акредитовани семинари, трибине, стручни скупови 
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14.ПРОГРАМ РАДА УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА  
14.1. Програм рада директора 

Садржаји рада Време 

реализације 

- Консултације са главним васпитачима и члановима  

Педагошког колегијума  

- Утврђивање потребе за пријемом нових радника  

- Утврђивање распореда радника за текућу радну годину  

- Анализа рада у претходној години на седницама  

Актива васпитача - извештаји о раду Актива  

- Учешће у изради извештаја о раду Установе за протеклу годину  

- Организовање седнице Васпитно - образовног већа на  

којој ће се анализирати извештаји о раду и утврдити  

основне смернице за израду новог плана рада  

- Разматрање Извештаја о раду и Плана рада на  

седници Савета родитеља  

- Усвајање Годишњег плана рада Установе на седници  

Управног одбора  

- Сарадња са Високом школом струковних студија за образовање васпитача  

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

Током године 

- Организовање и синхронизовање радова око естетског  

уређења ентеријера  

- Анализа на пословима инвестиционог одржавања  

- Организовање стручног усавршавања васпитача  

- Организовање седнице Васпитно - образовног већа  

- према програму рада Већа  

- Укључивање у рад актива васпитача  

- Текући послови увида у финансије Установе, набавке  

основног материјала за ужину и хигијену и сл.  

- Планирана посета васпитно - образовном раду група,  

педагошко - инструктивни надзор  

Октобар 

- Организовање седнице Васпитно - образовног већа  

према програму рада Већа  

- Праћење и синхронизовање радова према програму  

инвестиционог одржавања  

- Ангажовање на остваривању програма набавке дидактичког материјала  

- Праћење финансијских токова установе  

- Даље ангажовање на уређењу ентеријера  

- Анализа остваривања Годишњег плана рада за  

тромесечни период  

- Рад са гл. Васп. на припреми садржаја за анализу рада  

Новембар 

- Консултације са члановима Колегијума главних васп.  

око организовања прослава - обележавања празника  

- Активности око праћења финансијских токова  

-завршни рачун  

- Организовање седнице Васпитно - образовног већа  

према програму Већа  

- Припреме за полугодишњу анализу рада Установе  

Децембар 

- Организовање седнице Управног одбора Установе  

(завршни рачун, полугодишњи извештај о раду)  

- Израда финансијског плана  

- Консултације са главним васпитачима о основним  

задацима за друго полугодиште - закључци  

полугодишње анализе  

Јануар  
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 - Педагошко - инструктивни надзор, увид у стање објеката (здравствени, 

хигијенски и други услови рада)  

и консултације са главним васпитачима о евентуалним  

примедбама  

- Ангажовање око усмеравања рада актива васпитача -  

Педагошки колегијум  

Фебруар 

- Ангажовање око организације и синхронизације  

актера и активности везаних за манифестацију Дани  

пролећа и Дан жена  

- Активности око уређења дворишног простора  

- Организовање стручног усавршавања васпитача  

Март 

- Припреме за организацију рекреативних активности  

у природи  

- Ангажовање око припрема за обележавање Дана установе  

- Праћење финансијских токова установе  

- Припреме за упис деце за наредну програмску годину  

- Активности на довршавању радова на уређењу  

дворишног и осталог спољног простора  

Април 

- Обележавање Дана установе - синхронизовање  

активности објеката, главних васпитача и комисија  

- Укључивање у организовање такмичења (ликовна,  

спортска, саобраћајна...)  

- Организовање седнице Васпитно - образовног већа  

- према програму рада Већа  

Мај 

- Припреме за извештавање о раду на седници  

Колегијума главних васпитача и Педагошког  

колегијума - подела задужења око израде извештаја  

- Учешће у раду Педагошког колегијума - евалуација  

рада стручних тимова, комисија и актива, анализа реализације програма 

стручног усавршавања и сл.  

- Укључивање у активности стручних актива - праћење  

остваривања задатака актива  

- Ангажовање око организовања завршне приредбе по објектима  

- Израда распореда годишњих одмора за раднике  

(распоред дежурстава и рада објеката)  

Јун 

- Учешће у изради Годишњег извештаја о раду Установе  

за протеклу радну годину  

- Организовање уписа деце у вртић  

- Израда распореда рада радника по објектима  

- Предлог задужења за наредну радну годину  

(главни васпитачи, председници актива и сл.)  

- Организовање седнице Васпитно - образовног већа  

ради припреме за почетак нове радне године  

- Праћење финансијских токова, обезбеђивање  

потребних средстава за функционисање смештаја, исхране деце и сл.  

- Разматрање потреба и могућности за пријемом нових радника, послови 

око пријема нових радника 

 
 

Август 
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14.2.Програм рада Управног одбора 

 

 

Р.бр. 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

 

ДИНАМИКА 

 

 

 

 

1. 

-Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Програма рада 

Установе за радну 2019.-2020. годину 

-Разматрање и усвајање Годишњег програма рада за школску 

2020/2021.годину 

-Разматрање и усвајање Предшколског програма рада за школску   

2020./2021. 

-Разматрање и утврђивање финансијског плана за радну 

2020./2021. 

-Усвајање Акционог плана за превенцију насиља 

-Усвајање Акционог плана за самовредновање 

-Разматрање и усвајање Плана стручног усавршавања радника 

Установе 

 

 

 

Од краја августа до 

15. септембра 

2020.год. 

 

 

2. 

-Доношење одлуке о попису имовине у Установи са стањем на 

дан 31.12.2020.године 

-Разматрање извештаја са семинара 

-Разматрање извештаја Тима за заштиту деце од насиља 

 

Децембар 

2020.год. 

 

 

 

3. 

-Разматрање извештаја о пословању Установе и усвајање 

Завршног рачуна 

-Одлучивање о коришћењу средстава у складу са Законом 

-Разматрање извештаја пописних комисија и доношење одлуке о 

вишку, мањку и расходу  

 

 

Фебруар 2021.год. 

 

 

 

4. 

-Разматрање извештаја директора о раду Установе 

-Давање предлога за побољшавање услова рада и успешнији рад 

Установе 

-По потреби, уз усаглашавање са новом законском регулативом и 

организацијом рада у Установи, разматра и доноси опште акте 

Установе и измене постојећих 

 

 

Стални задатак 

 

5. 

-Разматрање извештаја о реализацији једнодневног излета деце и 

вртића у природи 

-Разматрање извештаја о упису деце у вртић 

 

Мај 2021. год. 

 

 

 

6. 

-Разматрање извештаја о реализацији стручног усавршавања 

- Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

Установе 

- Разматрање извештаја о реализацији Предшколског програма 

Установе 

- Разматрање извештаја о реализацији Развојног плана Установе 

-Разматрање Извештаја Тима за превенцију насиља 

-Разматрање Извештаја о реализацији самовредновања 

Јун 2021. год. 
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14.3. Програм рада Савета родитеља  

Савет родитеља чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама 

система образовања и васпитања, Статутом Установе и овим Планом, планира и 

реализује, по потреби, следеће послове: 

 

р/б САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

1.  Разматра и даје мишљење на извештај о 
реализацији Годишњег плана рада Установе за претходну 
радну годину,

 Предшколског програма дечијег вртића за радну 
2020./2021.  

 Годишњи план рада Установе за радну 
2020./2021.

 Извештава о реализацији Програма затите деце 
од насиља

 

До  15.09.2020. 

2.  Доношење и усвајање Програма рада Савета родитеља;  

 Упознавање родитеља са извештајем о раду за претходну 

радну годину и предлогом годишњег плана рада Установе;  

 Договор о облицима сарадње Савета родитеља и директора 

установе;  

 Предлагање мера за побољшање услова и квалитета рада у 

установи;  

 Разматрање понуда издавачких кућа (радни листови и 

часописи за децу), дечјих позоришта (позоришне представе) 

и фотографа;  

 Разматрање могућности укључивања родитеља у 

реализацију прославе Дана установе;  

 

Септембар 

3.  Разматрање резултата рада Установе на крају полугодишњег 

периода и предлагање мера за побољшавање квалитета рада;  

 Анализа сарадње Савета родитеља са директором установе и 

предлагање мера за унапређивање сарадње;  

 Разматрање могућности укључивања родитеља у 

реализацију појединих делова Предшколског програма;  

 Разматрање могућности стварања квалитетнијих услова за 

реализацију васпитно - образовног рада (набавка средстава и 

опреме);  

 Предлагање тема за педагошко - психолошко и здравствено 

образовање родитеља и разматрање могућности укључивања 

родитеља у реализацију предложених тема;  

Децембар 

4.  Разматрање могућности укључивања родитеља у акције 

уређења и опремања дворишних простора вртића;  

 Давање сагласности на програм и организовање наставе у 

природи;  

Април 

5.  Разматрање резултата рада Установе у протеклој 

програмској години;  

 Разматрање извештаја о реализацији Вртића у природи;  

 Анализа рада Савета родитеља и сарадње са директором 

установе и предлагање садржаја рада за наредну  годину.  

Јун 
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План самовредновања  за период септембар 2020. – август 2021.год. 

 

Област квалитета: Васпитно – образовни рад 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Циљ: интеракција и комуникација с децом и карактеристике физичке и социјалне средине пружају грађу за учење  и развој 

очекиваних компетенција код деце 
 

Стандард 1.1.: Физичка средина подстиче учење и развој деце 

 
Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

1.1.2.Простор је структуиран 

тако да подстиче активности 

у малим груоама,окупљање 

целе групе као и самосталну 

активност детета 

 

*простор омогућава самосталну 

активност детета,активност по 

групама као и активности целе групе 

*организација простора по величини 

одговара броју деце 

*васпитачи,деца и родитељи су 

укључени у организацију простора и 

његово мењање                            

  

 

Септембар 

2020.. 

. 

Децембар 

2020. 

 

Јун 2021. 

 

* стручни 

сарадник 

израђује чек 

листе за 

васпитаче 

 

*васпитачи и 

мед.сестре 

 

 

*окружење је 

прилагођено како сваком 

детету појединачно тако и 

мањим или већим групама 

у радним собама                    

-сарадњом родитеља деце 

и васпитача стварају се 

услови за физичко 

дистанцирање 

 

*праћење активности-чек 

листа  

*увид у документацију 

 

1.1.5.  Простори вртића  

(унутрашњи и спољашњи) 

одражавају  заједничко 

учешће и учење деце, 

васпитача и родитеља 

*зелене површине се редовно 

одржавају у сарадњи са децом и 

родитељима 

*увид у коришћење природног, 

неструктуираног материјала у раду са 

децом 

*увид у евиденцију о радионицама за 

родитеље                                                     

-Унутар вртића формирају се еко-

кутићи и ,,еко-патрола,, 

Септембар 

2020 

 

Децембар 

2020. 

 

Јун 2021. 

*васпитачи 

*мед.сестре 

*деца 

*родитељи 

*сарадња породице и 

вртића одвија се плански 

током читаве године, уз 

већи степен уважавања 

иницијативе родитеља        

-у већој мери је изражено 

повећанје васпитних 

група у којима су у 

унутрашњем и 

спољашњем простору 

деци доступни природни 

и необликовани 

материјали 

*упитник за родитеље 

*записници са  

род.састанака 

*фотографије,видео 

записи, панои 

*евиденција о одржавању 

зелених површина (радне 

књиге, евиденција Еко-

патроле) 

*радна књига васпитача и 

мед.сестара 
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Стандард 1.2.: Социјална средина подстиче учење и развој деце 
 

Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

1.2.3.У вртићу се стварају 

ситуације за интеракцију 

деце различитих узраста-

група (у радним 

собама,заједничким 

отвореним и затвореним 

просторима) 

*увид у евиденцију о: 

-активностима у општинском 

пројекту ,,Дођите нам сви,, 

-организованим активностима које 

организује локална и шира 

друштвена заједница 

- учешћу родитеља у активностима 

које организује установа 

 

 

 

Септембар 

2020.   

Март 

2021. 

 

 

 

Децембар 

2020. 

Јун 2021. 

 

 

 

 

 

 

*Стручни 

сарадник 

израђује скалу 

процене 

*васпитачи и  

мед.сестре  

*деца  

-родитељи 

*развијено осећање 

припадности групи и 

емоционална повезаност између 

деце                                . 

.равијена    потреба за јачањем 

социјалних веза кроз 

активности(прославе,рођендани)    

-развијена потреба за учешћем у 

активностима које организује 

локална и шира заједница(етно 

фестивал,пројекти,ликовне 

колоније) 

*фотографије,видео 

записи,панои 

*интервју за децу 

*евиденција 

реализованих активности 

у радним књигама 

*скале процене за 

васпитаче                             

1.2.4. У вртићу се негују 

односи поверења и сарадње 

међу одраслима у циљу 

подршке дечјем учењу и 

развоју 

*увид у евиденцију о : 

-учешћу родитеља у непосредном 

раду и животу васпитне групе 

-активном учешћу родитеља на 

трибинама 

-учешће у активностима размене 

примера добре праксе између 

васпитача и мед.сестара 

-презентацијама квалитетно 

проведеног заједничког времена 

родитеља и деце 

-активностима на упознавању 

културе и традиције српског 

народа 

-организованим ситуацијама учења 

ван вртића и дискусије о квалитету 

и тешкоћама њихове реализације 

 

 

Септембар 

2020. 

 

 

 

 

Децембар 

2020. 

Јун 2021. 

 

*М.Лела 

израђује 

упитник за 

родитеље 

 

 

*васпитачи 

*мед.сестре 

 

*деца 

 

*Педагошки 

колегијум 

-Савет родитеља 

*обогаћена сазнања и искуства о 

породици, породичним 

коренима и идентитету 

*прихватање и уважавање 

припадника других народа, 

мањинских група и култура у 

својој околини 

*у већој мери развијена 

способност за интеракцију са 

другима у датом социјалном 

контексту на специфичне 

начине који су друштвено 

прихватљиви и вредни 

-дефинисане су слабости и 

предложене мере за унапређење 

 

*фотографије,видео 

записи, панои 

*евиденција 

реализованих активности  

у радним књигама 

*свеска за праћење 

развојних циљева и 

исхода- дечји портфолио 

*евиденција Педагошког 

колегијума                           

-евиденција Савета 

родитеља 
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              Стандард1.3.: планирање и програмирање васпитно –образовног рада је у функцији подршке дечијем учењу и развоју 

 
Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

1.3.2. У остваривању 

програма негује се 

флексибилност у ритму дана 

и у реализацији активности 

(различите прилике за игру и 

учење) 

*увид у евиденцију: 

-да се дечји предлози и актуелна 

интересовања користе као извор 

васпитно-образовних садржаја 

-креирање нових начина 

прилагођавања ритму живљења и 

потребама деце-мешовите 

групе,размена међу вртићима 

Септембар 

2020. 

 

 

Децембар 

2020. 

 

Јун 2021. 

 

 

*стручни 

сарадник 

*васпитачи 

*мед.сестре 

 

*деца 

 

 

*деца су охрабрена да 

слободно износе своја 

запажања, мишљења и 

интересовања 

*деца имају осећај личне 

вредности, самопоштовања и 

уважавања од стране других 

*васпитно- образовни 

садржаји прилагођени 

потребама сваког детета                                               

-усклађеност рада у 

мешовитим групама 

 *фотографије,видео 

записи, панои 

*евиденција 

реализованих 

активности  у радним 

књигама 

*свеска за праћење 

развојних циљева и 

исхода- дечји 

портфолио 

*евиденција стручног 

сарадника 

1.3.6.Праћење,документовање 

и вредновање васпитно-

образовног процеса је у 

функцији подршке дечијем 

учењу и развијању програма 

 -увид у евиденцију:  .                                 

документација о систематском 

праћењу и подршци деци                                                

-план за наредну етапу в.о.р.израђује 

се на основу еволуације                                

-кроз документацију евидентиране 

активности у процесу самовредновања                                                       

праћење процеса вредновања и 

самовредновања на нивоу стручних 

органа                                                          

--деца су укључена у процес 

вредновања и документовања                   

-  инклузивни програми              

септембар 

2020. 

Децембар   

2020 

 

 

Јун 

2021 

-васпитачи              

-мед.сестре 

  

 

-Педагошки 

колегијум                

-стручни 

сарадник                  

-деца    

 

                        - 

ТИМза ИОП                                        

-документација садржи све 

потребне елементе                    

-планови в.о.рада усклађени 

су са развојним потребама 

сваког детета 

-евиденција у радним 

књигама                          

-свеска за праћење 

развојних циљева и 

исхода-дечији 

портфолио                      

-записници и 

евиденција Тима за 

СУ,Тим за ИОП  и 

Педагошког 

колегијума 
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                                 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  :  Подршка деци и породици 
 

Стандард 2.1.: Установа је сигурна и безбедна средина 
 

Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

2.1.1.Oстваривање програма 

социјалне,превентивно-

здравствене заштите и 

исхране доприноси 

сигурности и безбедности 

деце 

-увид у евиденцију остваривања                                        

плана и програма превентивне 

заштите деце  ,програма социјалне 

заштите као и програма исхране деце 

предшколског узраста    

-едукација запослених,родитеља и 

деце о вирусним инфекцијама и 

ношењу заштитних маски                        

--евиденција о правилима понашања 

и поштовању превентивних мера на 

сузбијању ширења вируса  COVID/a 

19  koд деце и запослених                 

 

Септембар 

 

 

 

Децембар   

 

 

Јун 

Митић Лела 

мед.сестра на 

ППЗ-у 

 

 Педагошки  

Колегијум          

Васпитачи         

Савет 

Родитеља           

Деца 

-Спровођење активности на ППЗ-

у доприносе сигурности и 

безбедности,очувању телесног и 

менталног здравља деце и 

запослених                                       

-едукацијом у већој мери сви се 

понашају опуштеније                     

-социјалним програмом 

обухваћена су сва деца 

-евиденција мед.сестре 

на ПЗЗ         -

евиденција стручног 

сарадника                       

-радне књиге 

васпитача и 

мед.сестара                    

-евиденција ПК             

-фотографије,видео 

записи 

2.1.3.Установа обезбеђује 

различите начине 

информисања родитеља и 

запослених са циљем 

заштите права детета  

- евидентирање сарадње са 

родитељима у оквиру сва три нивоа   

(информативног,едукативног и 

непосредног учешћа у раду васпитне 

групе)                                                        

-оформљено саветовалиште за 

родитеље код стручног сарадника         

-превентивне активности у оквиру 

ТИМ-а за насиље 

Септембар 

2020.     

децембар  

2020.  

 

    јун                        

2021. 

-директор           

-стручни 

сарадник 

израђује 

интервју               

-васпитно 

особље                 

-родитељи          

-ТИМ за 

превенцију 

насиља 

-у већој мери сви родитељи су 

информисани о активностима на 

заштити права деце у установи      

-све већи број родитеља посећује 

саветовалиште 

-фотографије,видео 

записи,панои                  

-радна књига                  

-евиденција Тима за 

насиље                             

-евиденција стручног 

сарадника,интервју 
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Стандард   2.2.  У установи се уважава различитост, поштују права и потребе деце и породице 

 

 

 

Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

2.2.2.Установа развија 

различите програме и 

облике на основу 

утврђених потреба 

деце и породице и 

могућности локалне 

заједнице или 

постојећих ресурса 

-увид у документацију 

испитивања потреба 

породице                         

-активности у вртићу 

усклађене са 

могућностима 

лок.заједнице                                                

-сарадња са Дневним 

центром за децу са 

сметњама у развоју      

-дефектолошки 

третмани 

предшколаца и 

подршка васпитачима 

и родитељима                

-диверсификовани 

програми 

Новембар 

2020. 

 

 

 

 

 

 

Јун        2021. 

Стр.сарадник израђује 

анкету   

                                          

-васпитачи      

                -мед.сестре                      

 

 

 

 

 -Тим за инклузију 

-установа у већој мери 

задовољава захтеве и 

потребе породице и 

деце на нивоу локалне 

заједнице 

-анкета за родитеље  

 

   радна књига   

 

       евиденција 

стр.сарадника  

 

евиденција тим-а за  

инклузију 

2.2.3.У установи се 

тимски стварају 

услови за постепене 

прелазе у циљу 

подршке дечјем 

доживљају 

припадности новом 

окружењу(полазак у 

вртић,прелаз уз ПУ у 

оцновну школу...) 

-увид у план 

адаптације који се 

израђује  уз активно 

учествовање родитеља  

-евиденција о посети 

предшколаца 

школском часу                

-евиденција о 

родитељским 

састанцима и 

индивидуалним 

разговорима 

Септембар2020.                

 

Новембар2020. 

 

Март2021. 

 

Мај2021. 

   

-Стручни сарадник  

саставља анкету 

 -васпитачи                       

-родитељи    

- Родитељи у већем 

броју задовољнији 

процесом адаптације 

деце на нову средину      

-у већој мери деца 

лакше прихватају све 

активности у вртићу      

-родитељи и деца 

предшколци су 

упознати са режимом 

рада школе 

-анкета за родитеље        

-радна књига 

-евиденција 

стр.сарадника 

-фотографије,видео 

записи 
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2.3. Установа сарађује са породицом и локалним заједницама 
 

 

 

Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

2.3.3. У установи се пружа 

подршка остваривању васпитне 

улоге породице у складу са њеним 

потребама(саветовалишта,отворена 

врата,тематски састанци) 

увид у евиденцију 

сарадње са 

родитељима у оквиру 

васпитних група 

 -отворена врата                                                  

-саветовалиште за 

родитеље 

-тематски састанци 

психолога у оквиру 

значаја раног развоја 

Септембар 2020. 

 

 

 

Децембар 2020. 

 

 

Јун 2021. 

-стручни сарадник 

израђује упитник за 

родитеље 

-васпитачи        

родитељи         -деца 

-психолошки тим 

-у већој мери пружа 

се подршка 

породицама у 

остваривању васпитне 

улоге родитеља 

радна књига(сарадња 

са 

породицом)                                   

-евиденција стручног 

сарадника                             

-упитник за родитеље                             

-фотографије , видео-

записи 

 

 

2.3.4. Установа у сарадњи 

са локалном заједницом 

организује активности 

којима доприноси 

повећању обухвата деце и 

доступности програма 

-увид у евиденцију о 

учешћу у општинском 

пројекту,,Инклузивно 

вас. и образовање,                                           

-увид у евиденцију 

пројекта министарства 

популационе политике 

Септембар 2020. 

 

 

 

 

Јун    2021. 

 

-Пројектни Тим 

-у већој мери 

програми установе су 

доступни и деци која 

до сада нису била  

обухваћена уписом у 

вртић 

-пројектна 

документација                     

фотографије,видео 

записи 

 

 

3.  ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА:  ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

 
3.1. Установа подстиче професионалну комуникацију 
 

Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

3.1.1.У установи се 

организују прилике за  

узајамно информисање 

свих учесника о 

различитим аспектима 

* увид у евиденцију о : 

-заједнички састанци свих 

запослених( подела радних 

задатака и равномерно 

распоређивање,упознавање са 

 

 

 

Септембар 

2020. 

  

  Директор 

 

  Сви 

запослени 

-у већој мери су сви запослени и 

родитељи добили прилику да се 

детаљно информишу о свим 

питањима која их интересују и 

значајна су за нормално 

Записници са 

седницаВОВ,актива,Савет

а родитеља,Управног 

одбора  -Извештај 

комисије за упис  
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живота и рада установе 

 

 

документима установе..) ;                   

-  упис деце у вртић  ;                          

-  индивидуални разговори 

васпитача,ст.сарадника,деце и 

родитеља;                                              

- информисање родитеља преко СР 

о заједничким активностима;                 

-присуство чланова СР и 

представника запослених у 

структуре органа управљања 

 

Децембар 

2020. 

 

 

 

Мај2021. 

 

 

Јун 2021. 

 

  Родитељи       

 

Комисија за 

упис деце 

 

 

  Органи 

управљања    

функционисање живота и рада у 

установи 

деце на основу захтева                          

-радна књига васпитача и 

радна књига неге         

3.1.2. Запослени 

адекватно примењују 

дигиталне технологије 

за размену информација 

са свим релевантним 

учесницима 

* увид у евиденцију о: 

-обука васпитног особља о 

коришћењу дигиталних тех.                

–увођење интернета у све вас. 

групе                                                   

-увођење дигитализације у пракси 

за 

планирање,документовање,размен

у информација и стручно 

усавршавање 

 

Јануар/ 

фебруар 

2021. 

 

 

      Јун 

2021. 

 

Реализатори 

обуке     

 

Директор             

 

Васпитно 

особље 

-у већој мери сво васпитно 

особље прошло дигиталну обуку                              

-у већини васпитних група 

доступно је коришћење 

интернета и постепено се уводи 

дигитализација у свакодневни 

рад                                                                 

-формиран сајт установе и 

одређен администратор 

Евиденција ТИМ-а за СУ         

- сајт Установе  

3.1.3. Учешће у 

стручним органима и 

телима заснива се на 

принципу тимског 

рада 

-увид у рад:                                              

стручних органа и тела;                      

- Тимска израда докумената 

установе 

 

Септемба

р 2020. 

Јун 2021. 

Директор            

стручни 

сарадник    

ТИМ-ови 

Увећој мери сви запослени су 

укључени у рад стр.органа и 

омогућене су различите 

ситуације у којима се 

негују:дискусија,дијалог и 

критичко мишљење као и 

родитељи и представници 

лок.заједнице 

-упитник за васпитаче ,       

анкета за родитеље      

3.1.4. Запослени 

остварују сарадњу са 

различитим 

установама(културни

м образовним, 

спортским  у циљу 

остваривања програма 

 

-увид у евиденцију о:                            

приредбама,представама,посети 

библиотеци,реализацији 

завршне приредбе,обележавању 

важних датума 

 

 

 

 

Током 

године 

 

Директор 

 

Васпитачи 

У већој мери остварена сарадња 

са релевантним 

институцијама:Основном 

школом,библиотеком,Школско

м управом,Дневним центром за 

децу са посебним 

потребама,Спортским 

центром,,Темнић,,и др. 

Радна књига:сарадња са 

локалном 

заједницом,недељна и 

месечна запажања               

летопис 

3.1.5. Новопридошлом 

особљу пружа се 

подршка у раду и 

-увид у евиденцију о:                           

општим препорукама за увођење 

приправника у посао,вођење 

 

 

Током 

Директор 

Ментори 

Приправниц

Увећој мери сви приправници 

су оспособљени за самостални 

рад и осећају се добродошло у 

-упитник за приправнике 
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прилагођава ња на 

нову средину 

документације и тимски рад; године 

 

и новој средини 

 

3.2. У установи се негује клима поштовања и заједништва 

 
Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

3.2.1. У Установи се 

доследно поштују 

норме које се односе 

на права и 

одговорности свих 

-увид у документацију: 

-Обезбедити примену и  

усклађивање са законс. 

регулативом                             -

упознавање свих запослених и 

родитеља  са правима и 

обавезама и доношења одлука 

поткрепљено чињеницама и 

дефинисаним процедурама у 

случају непоштовања норми   

Септембар 2020.                

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

Директор                

педагошки колегијум 

Сви у установи у већој 

мери поштују и 

придржавају се 

одређених норми у 

складу са својим 

правима и 

одговорностима  

-Основе 

програма,компетенције 

запослених,закон о 

заштити личности 

3.2.2. Стручни 

сарадник и васпитач 

континуираним 

заједничким радом 

унапређују васпитно 

образовни процес 

Увид у евиденцију:                         

-промовисање квалитетног 

в.о.р.                                                    

–заједничке радионице                      

-јачање компетенција 

васпитача за препознавање и 

уважавање иницијативе деце             

 

 

Током године 

Директор                       

стручни сарадник              

васпитачи                

медицинске сестре 

васпитачи 

У већој мери 

реализоване 

активности које 

подстичу 

саморефлексију 

васпитача у односу на 

приступ 

деци,васпитни 

стилови,реализоване 

радионице 

-евиденција у радним 

књигама                                       

фотографије,видео 

снимци 

3.2.3. У Установи 

постоји стална 

сарадња и размена 

искустава на нивоу 

Установе, објекта, 

радних јединица 

-увид у документацију:      

учешће у заједничким 

пројектима,хоризонтално 

стручно усавршавање 

 

 

Током године 

 

Директор                    

васпитачи                

ТИМза СУ 

Увећој мери постоји 

добра сарадња и 

размена добре праксе 

међу васпитачима 

-евиденција ТИМ-а за СУ 

3.2.4. У развијању и 

остваривању визије 

развоја Установе 

уважавају се 

перспективе свих 

учесника  

-анализирати процес 

информисања и доступност 

правилника и протокола 

запосленима и родитељима                                    

-укључивање представника 

локалне заједнице на 

 

 

Током године         

јун2021. 

Директор                   

запослени,родитељи 

представници 

локалне заједнице 

У већој мери сви 

запослени,родитељи и 

представници локалне 

заједнице заједно 

доводе до остваривања 

визије наше установе 

-извештај 

СР,директора,медецинске 

сестре на 

ПЗЗу,руководиоца радне 

јединице 
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различите начине у развијање 

квалитетне праксе 

 

 

3.3. У Установи се развија култура самовредновања 

 
Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

3.3.1. Запослени 

преиспитују своје 

компетенције у односу 

на улоге и 

одговорности 

професије 

 на свим нивоима 

комуникације 

подстицати 

разумевање и 

уважавање 

различитих 

стилова,мишљења и 

изражавање 

сопствених гледишта 

 

 

 

Током године 

 

 

Директор                   

запослени 

Увећој мери утврђен 

је тренутни начин 

функционисања и 

предложене мере за 

унапређење постојеће 

праксе 

Записници и извештаји 

3.3.2. Васпитачи и 

стручни сарадници 

критички сагледавају 

своју праксу кроз 

заједничка 

истраживања и 

процес рефлексије 

На 

активима,тимовима и 

стручним телима 

дискутовати о потреби 

за променомВО праксе 

и конкретним 

активностима у том 

правцу 

 

 

Током године 

Председници актива и 

тимова 

У већој мери на 

активима и другим 

састанцима води се 

конструктивна 

дискусија,доносе 

закључци који су 

основ за даљи рад и 

планирање 

Записници са 

актива,тимова,већа и 

педагошког колегијума 

3.3.3. У Установи се 

примењују 

одговарајући начини 

праћења и 

вредновања који 

доприносе бољем 

разумевању и 

развијању праксе 

Увид у евиденцију о:    

континуираном 

праћењу и вредновању 

рада запослених као и 

установе 

Децембар2020.           

јун2021. 

Директор                  

ТИМза 

самовредновање 

У већој мери сви 

васпитачи и 

мед.сестре уредно воде 

своје портфолије и 

активно узимају 

учешће у 

самовредновању 

установе 

Извештај 

самовредновања,портфолио 

запослених 
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3.4.  Установа је место континуираних промена учења и развоја 
 

Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

3.4.1. Установа је 

место заједничког 

учења са колегама, 

критичког 

преиспитивања и 

вредновања праксе 

вртића који се 

одвијају у планирано 

време 

Увид у евиденцију о:    

дискусијама о 

начинима на које 

запослени преиспитују 

своју васпитну праксу 

 

 

 

Током године 

Педагошки колегијум Утврђен је тренутни 

начин функционисања 

и предложене су мере 

за унапређење 

постојеће праксе 

Записници и 

извештаји о 

рефлексији праксе 

3.4.2. Васпитачи и 

стручни сарадници 

размењују искуства и 

користе резултате 

истраживања у 

функцији развоја 

Увид у евиденцију о 

анализи процеса 

акционих 

истраживањаВОпраксе  

у вртићима 

 

Децембар2020.                 

јун2021. 

Педагошки колегијум Постоји иницијатива 

за промену и 

унапређење постојеће  

ВО праксе 

Извештаји  Акционих 

планова 

3.4.3. Планирање и 

реализација СУ 

остварује се на основу 

анализе потреба 

запослених, Установе 

и савремених токова 

образовног система  

Увид у евиденцију 

плана тима за СУна 

нивоу установе, 

индивидуалних 

планова васпитача као 

и информацијама о 

савременим токовима 

у оквиру васпитања и 

образовања 

 

 

Септембар2020.              

децембар2020.               

јун2021. 

 

 

 

ТИМ за СУ 

СУ прати потребе 

запослених и токове 

савремене науке 

Извештај тима за СУ 
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   3.5. Установа заступа професионално, јавно деловање и активизам у заједници          

            
Индикатор Активности Време Носиоци Исходи Инструменти 

3.5.1. Запослени су 

ангажовани на 

промоцији вртића у 

складу са 

принципима 

професије како би 

допринели њеној 

видљивости у 

заједници 

Увид у евиденцију о:     

културним и јавним 

манифестацијама 

 

 

Током године 

 

Васпитачи                            

деца                             

родитељи 

У већој мери сви васпитачи учествују у 

промовисању вртића на разним 

манифестацијама(етно фестивал,дан 

вртића,завршна приредба) 

Радна 

књига,фотограф

ије,видео записи 

3.5.2. Установа 

сарађује са основним 

школама на нивоу 

вртића-групе у циљу 

остваривања 

континуитета дечијих 

искустава  

Увид у евиденцију о:       

-тестирање деце код 

школског педагога 

за први разред                        

-посета деце 

школском часу и 

упознавање са 

учитељом 

Април,мај,јун 

2021. 

 

Директор                  

васпитачи                    

педагог                       

учитељи 

Успењно обављено тестирање деце и 

посета школском часу 

Радна 

књига,годишњи 

извештај 

3.5.3. Установа 

сарађује са другим 

Установама, 

релевантним 

институцијама, 

Организацијама и 

удружењима 

Увид у евиденцију о:       

сарадња са Домом 

здравља,МУП-

ом,Школском 

управом,Дневним 

центром,ОШ,Удруж

ењем 

васпитача,Удружењ

ем медицинских 

сестара... 

 

 

 

Током године 

 

 

Директор                    

Педагошки колегијум 

Увећој мери установа има добру 

сарадњу са свим релевантним 

институцијама,организацијама и 

удружењима ради унапређења 

сопствене праксе 

-Извештај 

годишњег плана 

рада,свих ТИМ-

ова,педагошког 

колегијума 

3.5.4. Установа 

иницира или 

учествује у 

различитим акцијама 

у локалној заједници 

у циљу заступања и 

Увид у евиденцију о:   

-планираним 

акцијама у локалној 

заједници                        

-акције по 

годишњем плану 

 

 

Октобар2020.   

Новембар2020. 

Директор                     

Васпитачи                      

деца                            

родитељи 

Најмање у две до три акције током 

године установа узима учешће на 

којима се промовишу дечија права 

-извештај  Год. 

плана рада,         

радна књига 

васпитача,    

фотографије 
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прпмовисању права 

детета 

установе 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                           

 

 

                                                                                                      

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020-2021  ГОД.  

 
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

 
Област 

праћења 

Носилац 

активности 
Начин праћења 

Динамика 

извештавања 

Програм неге 

и васпитања деце до 3 године 

Стручни сарадник 

и дирекор 

Увид у непосредан васпитно-образовни рад и педагошку документацију 

(Књига неге и васп.-образ.рада,праћење дечјег развоја и напредовања) 

фебруар/ 

август и током године 
по потреби 

Програм рада са децом 

узраста од три године до 

укључивања у ППП 

Стручни 

сарадник/дирекор 

Увид у непосредан васпитно-образовни рад и педагошку документацију 

(Књига неге и васп.-образ.рада,праћење дечјег развоја и напредовања) 

фебруар/ 

август и током године 
по потреби 

 

Припремни 

предшколски програм 

Стручни сарадники 

координатор у 

реал.ППП, 

директор 

Увид у непосредан васпитно-образовни рад и педагошку документацију 

(Књига неге и васп.-образ.рада,праћење дечјег развоја и напредовања) 
фебруар/ 

август и током године 

по потреби Обрада инструмената и интерпретација резултата истраживања 

Различити програми и облици 

ВОР-а 
 
 

Стручни сарадник и 

координатор у реал.ППП 

Увид у непосредан васпитно-образовни рад и педагошку документацију 

(Књига неге и васп.-образ.рада,праћење дечјег развоја и напредовања) 
 

фебруар/ 

август и током године 

по потреби 

 
Обрада инструмената и интерпретација резултата истраживања 

Други програми 

и облици рада и услуга 

 

Директор 
 

Увид у непосредан васпитно-образовни рад и педагошку документацију 

фебруар/ 

август и током године 

по потреби 

Сарадња са породицом Стручни сарадници и 
директор 

Увид у непосредан васпитно-образовни рад и педагошку документацију фебруар/ 

 координатор СУ (Књига неге и васп.-образ.рада,праћење дечјег развоја и напредовања) август 

Обрада инструмената и интерпретација резултата истраживања 
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Сарадња са друштвеном 

средином 

Директор, Тим за 

културне и јавне 

манифестације 

Увид у непосредан васпитно-образовни рад и педагошку документацију 

(Књига неге и васп.-образ.рада,праћење дечјег развоја и напредовања) 
фебруар/ 

август 
Обрада инструмената и интерпретација резултата истраживања 

Програм заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Увид у непосредан васпитно-образовни рад и педагошку документацију 

(Књига неге и васп.-образ.рада,праћење дечјег развоја и напредовања) 
 

Јануар, јун 

Обрада инструмената и интерпретација резултата истраживања 

Стручно усавршавање Тим за СУ 
Непосредан увид 

тромесечно 
Обрада података 

Остваривање задатака 

остваривања ПЗЗ, основа 

социјалног рада и исхране 

 

Директор 

 

Непосредан увид у рад и документацију 

 

током године 

Реализација пројеката 

на нивоу Установе 

Директор Непосредан увид у рад и документацију  
током године Стручни сарадници и 

координатор у реал.ППП 
Обрада инструмената и интерпретација резултата истраживања 

Самовредновање Директор, Тим за СВ Непосредан увид у рад и документацију током године 

Развојно планирање Директор 
Непосредан увид 

у  рад и документацију 
током године 
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