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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА   
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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС", бр. 88/17 и 27/18-др. закони) и члана 35. став 1. тачка 2) Статута ПУ 

"Чика Јова Змај", бр. 1362/И-1 од 23.03.2018. године Управи одбор усваја: 

 

 
 

 

                 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ  „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ ЗА 

РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                  Београд, септембар 2018.год 

http://www.cikajovazmaj.rs/
mailto:uprava@cikajovazmaj.rs
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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Предшколска установа „Чика Јова Змај“ регистрована је у складу са важећим законским 

прописима: Закон о предшколском васпитању и образовању, Правилник о општим основама 

предшколског програма и интерним актима за обављање делатности васпитања и образовања 

деце, неге, превентивно-здравствене заштите, исхране, дневног одмора и рекреације деце 

предшколског узраста. 

Извештај о раду Установе за 2017/18. годину сачињен је у складу са Годишњим планом 

рада Установе ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2017/18. годину. У изради извештаја учествовали 

су директор Установе, помоћник директора Установе, стручни сарадници и сарадници, 

васпитачи, медицинске сестре васпитачи, родитељи, уписна комисија, служба рачуноводства, 

кадровска и правна служба. 

 

 

 

2. КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  
 

2.1. БРОЈ ГРУПА – ДЕЦЕ 

  

Број уписане деце и формираних група на почетку радне 2017/18.годинe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току радне 2017/2018. године број деце се мењао у односу на број деце на почетку 

радне године. Након сумирања података долази се до закључка да су у протеклој години 

целодневним програмом васпитно-образовног рада обухваћене  156,5  вртићких група и 71,5 

јаслених група, тј. 228 васпитнe групe са 4215  деце.  

 Полудневни (четворочасовни) припремни предшколски програм био је организован у 

29 васпитних група са 387 уписане деце. 

 

 

 

 

 

Рб Облик Број 

васпитних 

Група 

Број уписане 

деце 

1. Јасле  71,5 1037 

2. Вртић  156,5 3178 

3. Полудневни боравак четворочасовни облик 

припремног предшколског програма 

29 387 

4. Болничка група 2 36 

5. Болничка развојна група 1 5 

 УКУПНО 260 4643 

6. Кратки програми ВБГ3 2  

75 7. Полудневни програми  ВБГ3 3 
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Четворочасовни ППП  у седиштуУстанове 

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

( ЧЕТОВОРОЧAСOВНИ ОБЛИК РАДА У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ ) 

Рб ВРТИЋ БРOJ ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ 

1 „СестреБукумировић“ 2 33 

2 „Невен“ 2 23 

3 „Бисери“ 1 11 

4 „Радоснодетињство“-Колонија 1 14 

 УКУПНО 6 81 

 

 

Четворочасовни ППП  ван седиштаУстанове 

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

(ЧЕТОВОРОЧAСOВНИ ОБЛИК РАДА ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ) 

РБ ВРТИЋ 

ОБЈЕКАТ У КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ 

 

БРOJ 

ГРУПА 

БРОЈ 

ДЕЦЕ 

1 ОШ „Васа Чарапић“ Бели поток 1 19 

2 ОШ „ВасаЧарапић“ Пиносава 1 17 

3 ОШ „ ЗмајЈоваЈовановић“ 2 18 

4 ОШ „ЂуроДаничић“ 2 23 

5 ОШ „БраниславНушић“ 2 34 

6 ОШ „БoраСтанковић“ 2 23 

7 ОШ „ВождКарађорђе“ 2 22 

8 ОШ „ФилипФилиповић“ 1 16 

9 ОШ „Јајинци“ 2 31 

10 МЗ „Зуце“ 1 11 

11 ОШ „ВукКараџић“ Прњавор 1 14 

12 ОШ „ВукКараџић“ Брђани 1 10 

13 ОШ,, Бук Караџић“ Рипањ - Центар 2 29 

14 ОШ,, Достеј Обрадовић“ 1 13 

15 ОШ,, Данило Киш“ 2 26 

 УКУПНО 23 306 

 

 

УКУПНО У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ И ВАН 

СЕДИШТА УСТАНОВЕ 29 387 
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Полудневни васпитно-образовни рад са децом у болници 

 

Васпитно-образовни рад са децом на Институту за ортопедско-хируршке болести 

„Бањица“ реализован је  у 3 васпитне групе са 41 дете. 

 

 

Р.Б Облик рада Број група Број деце 

 

1. Болница“ Бањица“- развојна група 1 5 

2. Болница „Бањица“ – деца на дужем 

болничком лечењу 

2 36 

УКУПНО 3 41 

 

 

 

Кратки и полудневни програми Установе 

 

          Васпитно образовни рад Установе је уврстио и  кратке програме (два пута недељно у 

трајању од по два сата) и полудневне програме (свакодневно, у трајању од по четири сата), 

за децу од 3-5.5 година, која нису била  обухваћена предшколским системом. Укупан број 

деце која су похађала кратке и полудневне програме у току радне 2017/2018.године је 

приказан у табели.  

 

Објекат Време 

трајања  

Врста 

програма 

Трајање Број група Број деце 

„Брезе“ Од 

01.09.2017. 

до 

12.03.2018. 

Кратки 

програми 

2 сата, 2 пута 

недељно 

1 19 

„Чика 

Андра 2“ 

Од 

18.9.2017. 

до 

31.012.2017. 

Кратки 

програми 

2 сата, 2 пута 

недељно 

1 15 

ОШ 

„Бранислав 

Нушић“ 

Од 12.03. 

2018. – и 

даље 

Полудневни 

програми 

4 сата, 

радним 

данима 

1 29 

МЗ Рипањ 

центар 

6.11.2017. – 

и даље 

Полудневни 

програми 

4 сата, 

радним 

данима 

2 35 

4.12.2017. - 

и даље 

 

Укупан број група и деце у радној 2017/2018.години 4 75 

 

Већина деце која су похађала кратке програме у објектима „Брезе“ и „Чика Андра 2“ 

су од 12.03.2018.године прешла у полудневни програм у ОШ „Бранислав Нушић“, нека  деца 

су се исписала, а уписано је 6-оро нове деце.  
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2.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Преглед броја радника на реализацији програма рада по радним местима у 

Установи за период 09. 2017 – 08.2018. године 

 

Р.бр Послови и задаци 

Бр. радника у 

сталном 

радном 

односу 

Бр. радника 

на одређено 

време Укупно 

1. Директор Установе 1  1 

2. Помоћник директора Установе 1  1 

3. Секретар Установе 1  1 

4. Сарадник за правна питања и кадровске 

послове 

1  1 

5. Стручни сарадник-педагог 5 1 6 

6. Стручни сарадник-психолог 2 1 3 

7. Стручни сарадник-логопед 1  1 

8. Стручни сарадник – педагог за физичко 

васпитање 

1  1 

9. Сарадник-социјални радник 2  2 

10. Координатор за културну и јавну 

делатност 

1  1 

11. Сарадник за превентивну здравствену 

заш. 

4  4 

12. Сарадник дијатет.-нутриц 3 1 4 

13. Дефектолог у болници 3  3 

14. Дефектолог у развојној групи 1  1 

15. Васпитач 253 100 353 

16. Медицинска сестра у групи 132 39 171 

17. Сарадник-медицинска сестра на 

превентиви 

20 1 21 

18. Руководилац службе рачуноводства и 

аналитике 

1  1 

19. Ликвидатор 1  1 

20. Благајник 1  1 

21. Контиста 1  1 

22. Књиговођа 1  1 

23. Обрачунски радник 1  1 

24. Референт за набавке администр. послове 1  1 

25. Референт за радне односе 1 2 3 

26. Администр.технич.секретар 2 1 3 

27. Пословни секретар 1  1 

28. Референт за ППЗ 1  1 

29. Службеник за јавне набавке и сарадник 

за правна питања 

1  1 
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30. Референт за безбедност и здравље на 

раду 

1   

31. Руководилац тех. Службе 1   

32. Руководилац службе превоза и 

транспорта 

1   

33. Еко.фин. сарадник 5   

34. Технолог 1   

35. Мајстори 4  4 

36. Руковалац централног грејања 1  1 

37. Магационер 2   

38. Помоћни магационер 1   

39. Економ  2 2 

40. Физичкирадник 4  4 

41. Кувар 9 6 15 

42. Пекар – посластичар    

43. Сервирка 39 17 56 

44. Спремачица 83 38 121 

45. Вешерка 6  6 

46. Возач 4 2 6 

47. Возач курир    

48. Уметнички аранжер    

49. Кројачица 1  1 

50. Домар    

51. Помоћни транс. радник 2  2 

52. Координатор    

53. Координатор    

54. Физички радник баштован 1  1 

55. Мајстор за одржавање воз.пар.    

 УКУПНО 610 211 821 
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Преглед броја радника који су отишли у пензију, били на плаћеном и неплаћеном 

одсуству, боловању преко 30 дана за период од 09.2017 – 08.2018. године  

 

Ред. 

Бр. 

Послови и задаци Број радника који су:  

Отишли 

у 

пензију 

На 

плаћено

м 

одудуст

ву 

На 

неплаћ

еном 

одсуст

ву 

На 

болова

њу 

преко 

30 дана 

1. Директор Установе     

2. Помоћник директораУстанове 
 

   

3. Секретар Установе     

4. Самостални правни референт     

5. Стручни сарадник-педагог     

6. Стручни сарадник-психолог     

7. Стручни сарадник-логопед     

8. Сарадник-социјални радник     

9. Координатор за културну и јавну делатност     

10. Сарадник за превентивну здравствену 

заштиту 

    

11. Сарадник дијатет.-нутриц.     

12. Дефектолог у болници     

13. Дефектолог у развојној групи     

14. Васпитач 9  4  

15. Медицинска сестра у групи 4  5  

16. Сарадник-медицинска сестра на превентиви 1    

17 Руководилац службе рачуноводства и 

аналитике 

    

18. Ликвидатор     

19. Благајник     

20. Контиста     

21. Књиговођа     

22. Обрачунски радник     

23. Референт за набавке административне 

послове 

    

24. Референт за радне односе 1    

25. Администр.технич.секретар     

26. Дактилограф     

27 Референт за ППЗ     

28. Референт за безбедност и здравље на раду     

29. Руководилац тех. службе     

30. Руководилац службе превоза и транспорта     

31. Мајстори     

32. Руковалац централног грејања     

33. Магационер     
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34. Помоћни магационер     

35. Економ     

36. Физички радник     

37. Куварица   1  

38. Сервирка 5  1  

39. Спремачица 6  1  

40. Вешерка     

41. Возач     

42. Уметнички аранжер     

43. Кројачица     

 УКУПНО 26  12  
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2.3. ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

  У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, а у оквиру 

предшколског програма Предшколске установе „Чика Јова Змај“ остварују се следећи 

редовни програми: 

1. Целодневни (једанаесточасовни) боравак 

2. Полудневни (четворочасовни ППП и „Вртићи без граница 3“) боравак 

3. Полудневни васпитно-образовни рад са децом на Институту за ортопедскo-хируршке 

болести „Бањица“. 

4. Кратки програми (двочасовни, два пута недељно) 

 

  Осим њих, остварују се и следећи посебни програми и пројекти:  

 

1. Пројекат „Бисери“ – дечји вртић као креативни центар  

2. Отворени Монтесори програм у вртићу „Пинокио“ 

3. Пројекат Културна авантура за предшколце у вртићу „Чика Јова Змај 2“ 

4. Пројекат Екологија  у вртићу „1001 радост“ 

5. Пројекат “НТЦ програм” у вртићу„Наша деца“  

6. Пројекат “Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце“ у   

    јаслама „1001 радост“  

7. Пројекат „Вртићи без граница 3“. 
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3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИОРИТЕТНИХ ЗАДАТАКА 

НА УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ПУ 

 

 

           Приоритетни задаци васпитно-образовног рада дефинисани су на основу резултата 

самовредновања у целини у радној 2017/18. години, савремених сазнања и тенденција у 

развоју предшколске установе као „заједнице која учи“ а коју чине  деца, породица и локална 

средина стечених на различитим облицима стручних усавршавања директора и стручних 

сарадника, процени  артикулационих, графомоторних, језичких способности код деце  ППП 

(четворочасовног и целодневног) од стране стручних сарадника логопеда, као и запажањима о  

говорно језичким способностима  деце осталих узрасних група - вртићких и јаслених од 

стране васпитача и стручних сарадника. У односу на планиране задатке реализовано је 

следеће: 

 

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНО/ЕВАЛУАЦИЈА 

Приоритетни 

задаци 
Активности Критеријум 

1. 

Подстицање 

говорно-

језичког развоја 

деце 

Обогаћивање центара за развој 

говора 

Документовање измене у језичким 

центрима у сваком објекту- 

извештаји објеката о васпитно-

образовном раду 

Стручно усавршавање 

васпитача  и мед. сестара 

васпитача кроз стручне активе  

Реализовани стручни 

активи 

2. Развијање 

сензибилитета 

за различитости 

 

 На нивоу васпитних група су 

реализоване активности у 

циљу развијања сензибилитета 

за различитости  

Реализоване активности у 

васпитним групама-документовано 

у извештајима о в-о раду 

3. Унапређивање 

систематског 

праћења дечјег 

развоја и 

напредовања 

(документовањ

е, планирање) 

 

 

 

Стручни активи васпитача и 

мед.сестара васпитача 

Узрасни активи су реализовани.                  

4.. Подстицање 

иницјативе деце 

у процесу 

планирања 

васпитно-

образованог  

рада 

Наставак обуке васпитача у 

домену пројектног планирање 

и интегрисаног учења кроз 

Васпитно-образовно веће и 

семинар „Пројекти у 

предшколској установи" 

Реализован је семинар и Васпитно-

образовно веће. /Реализовани мини 

пројекти на нивоу васпитних група, 

реализован семинар. 
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Евалуацијом реализације приоритетних задатака васпитно-образовног рада на нивоу 

Установе, закључујемо да је потребно посветити више пажње следећим задацима: Развијање 

сензибилитета за различитости, тј. активности превентивне васпитно-образовне активности - 

теме „Вртић без насиља“, предавања Тима за заштиту деце, писане материјале, родитељске 

састанке. У документацији васпитача уносити  план посматрања и праћења деце 

(индивидуално и на нивоу групе), периодично анкетирати децу и подстицати реализацију 

Мини пројеката  на нивоу васпитних група. 

Наведене  активности ће бити део годишњег Плана рада Установе за 2018/19. радну 

годину. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

Планирање, реализација и евалуација програма неге и васпитно-образовног рада 

одвијали су се у складу са Предшколским програмом и Годишњим планом рада установе. 

Ради добијања систематичнијих података о реализацији неге и васпитно-образовног рада, 

руководицима објеката достављене су анкете (прилог 1, 2 и 4) чијим попуњавањем су 

добијени релевантни подаци о васпитном раду током 2017/18. радне године. 

На наредним страницама следи обједињени извештај оцене реализације неге и 

васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године, потом, оцене остварености 

васпитно-образовног рада са децом узраста од 3 до 5,5 година, и на крају оцене реализације 

васпитно-образовног програма са децом узраста од 5,5 до 7 година. Такође, у наредном 

поглављу  биће приказан извештај о раду са децом у болничким групама и реализацији 

посебних програма. Детаљнији извештаји појединачних објеката о реализацији васпитно-

образовног рада, налазе се у прилогу.  

 

 

4.1.  ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НЕГЕ И ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ 

РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ 

 

 

Реализација васпитно-образовног рада, одвијала се у складу са Основама програма неге 

и васпитања деце узраста до 3 године, Развојним планом Установе, акционим плановима 

објеката, актуелном стручном литературом и сазнањима стеченим кроз семинаре стручног 

усавршавања. Такође, полазиште за реализацију неге и васпитног рада били су степен развоја 

деце, њихове потребе и интересовања, као и потребе породица. 

Током године, посебна пажња посвећена је реализацији приоритетних задатака 

планираних Годишњим планом рада Установе. 

Реализација приоритетних задатака Установе у раду са децом до 3 године старости 

 

- Праћење и  подстицање развоја говора се одвија у склопу различитих активности и 

коришћењем различитих средстава 

 

Један од приоритетних задатака током ове године био је и подстицање развоја говора и 

језика. Овај приоритетни задатак реализован је кроз различите активности.  

Врсте активности су биле многобројне: драматизације, увежбавања (логомоторика, орална 

праксија, понављање...), игре улога, листање сликовница, вербално праћење активности, 

препричавање од стране васпитача, музичко-ритмичке активности, учење песмица и даља 

обрада кроз цртеж, драматизацију, језичке игре, препознавање, слагање по разним 

критријумима, погађање, довршавање реченица, игре испред огледала.  

Коришћена су разноврсна средства за развој говора, језика, поспешивање комуникације. Нека 

од средстава су коришћена у свим групама, нека по узрасним групама. Од средстава помињу 

се:  лутке, магнетне слагалице, сликовнице за годишња доба, дувалице, кутије за животиње, 

слагалице од кутија, картице са појмовима. 
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У свим групама: визуелне картице-приче у сликама, емоције, правила понашања, песме у 

сликама, лутке на штапићима, откривалица-уметање боја, облика, ликова.  

У старијим  групама: фарма, интерактивна табла воће-поврће, сензорне табле-животиње и 

храна, кутије-погоди шта је унутра, израда лутке која говори, пано са сликама које се именују, 

постери на теме, сензорна књига, тактилна табла, уметаљке, кутија са сламчицама, игре 

меморије, слике у пару, тањири са чашама, чаробна кутија, шта животиње једу, упаривање 

мање-веће, постер лица, књига осећања, приче у сликама, позорница и лутке од папира за 

драматизације итд. 

У средњим групама : панои животиња, маске, скривалице, лутке, лутке на штапићима, гињол 

лутке, кутија у облику кућице у бојама, музичке слагалице, апликација лутке са апликацијама 

емоција, тактилне табле, флаше са кесама, мини акваријум, приче у сликама, флаше са 

неструктуираним материјалом, кутије са бојама, геометријски облици од картона, сензорне 

сликовнице, табле-слагалице из два дела са разним мотивима (прављено), сликовнице,  

фотографије итд. 

 

- Унаапређивање систематског праћења и документовања дечјег развоја и 

напредовања  

 

 Праћење дечјег развоја и напредовања, према одговорима анкета, је у 58% случајева 

релизован коришћењем чек листа за праћење развоја деце и скала процене. У 18% одговора су 

наведене и кратке дневне белешке, а у 18% чек листе за прећење деце у одређеној активности. 

Само 6% одговора наводи и портфолио и белешке у дневнику, што говори о томе да сестре-

васпитачи теже виде портфолио и радну књигу као средство за праћење дечкег развоја и 

напредовања.  

   На питање о начину документовања напредовања деце у развоју, 84% одговора се 

односило на индивидуални портфолио детета и групни портфолио. Интереактивне свеске 

користи око 5% анкетираних сестара-васпитача, а око 12% наводи као средство праћења 

развоја и напредовања радну књигу и интерактивне паное. 

На основу извештаја медицинских сестара васпитача као и увида стручних сарадника 

може се закључити да се за праћење развоја и напредовања деце користе следећи 

инструменти: чек листе за праћење развоја деце, скале процене, скале процене за праћење у 

одређеној активности. Документовање се у највећој мери односи на индивидуални портфолио 

и групни портфолио. 

 

- Укљуивање родитеља у процес праћења и документовања дечјег развоја, 

напредовања и редовно информисање родитеља у напредовању њиховог детета 

 

Током године родитељи су се укључивали у процес праћења и документовања дечјег 

развоја и напредовања најчшће кроз увид у портфолио, анализу, израду портфолија, 

заједничку израду радова са децом, видео-презентације, упитнике о развоју и напредовању, 

анкете, отворена врата, родитељске састанке, радионице, увид у белешке, писане изјаве 

родитеља, интерактивни пано, подстицање заједничке активности код куће (деца и родитељи), 

активности у којима су заједно учествовали родитељи и деца (прављење предмета), кутију 

поверења, нашу пошта, трибине. 
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На питање, „На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у 

различитим аспектима развоја протекле године?“, добијени су резултати да се у око половине 

случајева родитељи информишу путем индивидуалних разговора, у више од трећине 

случајева се информишу кроз анализу дечијег протфолија, у око 6% путем интерактивне 

свеске, а у 14% ситуација се користе у исту сврху родитељски састанци, интерактивни панои, 

видео презентације, кутија поверења, наша пошта. 

 

 

Реализација редовних задатака у раду са децом до 3 године старости 

 

- Осмишљавање и коришћење свих расположивих простора вртића за игру и учење  

 

На основу података добијених из извештаја медицинских сестара васпитача као и на 

основу увида стручних сарадника може се закључити се у јаслицама као средина за учење и развој 

користе сви расположиви простори – радне собе (понекад различите собе у различите сврхе), 

ходници, трпезарије, терасе, купатила, подлошке, степениште, холови, фискултурна сала, простор 

у поткровљу и дворишта.  

 

- Измене у структури простора радних соба 

 

Структура простора је током године мењана и прилагођавана интересовањима и потребама 

деце. Измене су уношене и у складу са месечним плановима, новинама у раду, ради веће 

безбедности и адекватнијег подстицаја деце. У складу са проценама свега поменутог, мењани су 

центри интересовања, убацивани нови, неки избацивани, мењали положај, обогаћивани, уношене 

су нове табле, обогаћиван остатак простора у и ван соба. У оквиру конкретних измена и новина 

поменути су: скривалице, паравани, сцене, реквизити за спорт, нова дидактичка средства.  

 

- За учење и развој су коришћени и простори ван објеката 

 

              Од простора ван објеката, коришћена су дворишта и простор других вртића, за 

различите врсте активности за децу, радионице са родитељима и децом. 

 

- Стварање прилика за интеракцију са децом старијег узраста и Развијање програмске 

сарадње са вртићима, посебно у комбинованим објектима 

 

Током године, јаслене групе су се сусретале са старијом децом у оквиру својих објеката, 

и других објеката. Прилике за то су биле планирана комуникација са старијом децом, 

манифестације, прославе, рођендани, јесењи фестивал, пролећни фестивал, Дечја недеља, 

маскенбал, Нова година, представе, заједничке активности у фискултурној  сали и дворишту 

итд. Комуникација је остваривана и у оквиру јутарњих активности, дежурстава (преподне и 

поподне), посета браће и сестара и заједничких прослава. Неке од ових активности су 

планиране на месечном нивоу, затим у циљу лакше адаптације деце, кроз игре улога, музичке 

активности, моторичке, драмске активности, ликовне, говорне, затим, представе, радионице. 
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- Упознавање родитеља са садржајима васпитно-образовног рада 

 

               Упознавање родитеља са садржајима васпитно-образовног рада се, према одговорима 

сестара-васпитача о изабраним начинима, може рангирати на следећи начин: радионице, 

затим месечни план, дечји продукти и фото записи, потом сајт Установе, родитељски 

састанци, приредбе, а у најмањој мери интерактивни панои, видео записи и трибине. 

 

 

- У објектима су реализоване активности подршке породицама из друштвено 

осетљивих група 

 

Око трећине анкетираних објеката је реализовало и активности које су представљале 

подршку породицама из осетљивих група. Реализоване активности су обихватале: 

индивидуалне разговоре, разговор са социјалним радником, тематски родитељски састанак, 

презентацију неких активности са децом, добротворно прикупљање средстава и материјала за 

„Милошевац“ (деца без родитељског старања), састанак у малим групама, подршку стручних/ 

сарадника. 

 

- Током адаптације деце коришћене су разноврсне активности и средства 

 

У циљу олакшавања адаптације деце у средњим и старијим јасленим групама 

коришћене су различите активности и средства: музичко-ритмичке игре, социо-емоционалне 

активности, физичке активности, говорне и моторичке, сликовнице, музичка (певање и 

слушање песмица), слободно истраживање простора и играчака, активности са лутком, 

говорно-језичке, игре са ситним лоптицама, слагање коцкица, уметаљке, аутићи, тобоган, 

звучне књиге, гињоле, конструктори, игре омиљеним играчкама, активности према 

интересовањима. 

Адаптација је текла и кроз укључивање и сарадњу са родитељима, кроз разговоре 

(индивидулне, групне), директно учешће родитеља у групама, активностима, преко флајера, 

обавештавања и размене различитим приликама. У појединим објектима су се одвијале и 

презентација адаптације-како изгледа и објашњење,  писана комуникација са родитељима 

(упитници, анкете, панои, флајери). Одржаване су радионице, израда портфолија, тематски 

родитељски састанци и отворена врата.  

 

- Развијање културно-хигијенских навика деце је текло коришћењем разноврсних 

активности и средстава 

 

У току стварања културно-хигијенских навика деце јасленог узраста, у објектима су 

коришћене различите активности уз различита средства за спровођење тих активности: прича  

о бактеријама и вирусима, коришћење лутке као модела, коришћење музике, игре улога, игре 

водом, „купамо бебе“, прање руку, играчака, игре са сапуницом, израда слика за ритам дана,  

изуј се-обуј се, храњење беба, учимо од старијих другара, шта је топло-хладно, суво-мокро, 

чисто-прљаво, кроз сензо-перцептивне, говорно-језичке, социо-емоционалне активности, 

имитативне активности, демонстрације.  
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Пројекти који се реализују у јаслама 

 

Објекат Пројекат Групе 

„Дечја радост“ „Корак напред“ Све групе 

„Наша пошта“ Све групе 

„Лептирић“ „Занимање људи“ Старија 1 

„1001 радост“ „Рано препознавање поремећаја говора и социо-

емоционалног развоја деце у јаслицама“ 

Све групе 

„Сестре 

Букумировић“ 

„Утицај игре на целокупан дечји развој“ Средње  групе 

„Наше мало позориште“  Све групе 

„Чика Јова Змај“ „Домаће животиње“ Старије групе 

„Брезе“ „Лакша адаптација старије јаслене групе на 

вртић“ 

Старија 

„Љоља“ „Активности којима се подстиче говорно-

језички развој“ 

Све групе 

„Шећерко“ „Израда дидактичких средстава за развој 

говора“ 

Све групе 

„Љиљан“ „Развој чулне осетљивости и опажаја“ Старија 2, средња 2 

 

 

- Постојала је сарадња јасала и вртића 

 

             У радној 2017/18 години, око половине  јасала саопштава о сарадњи са вртићима. 

Најчешћа сарадња је остваривана или у комбинованим објектима, или са оближњим 

вртићима. Видови сарадње: заједничке активности, обележавање празника, манифестације, 

позоришне представе, драматизације за мању децу, израда дидактике, размена дидактике, 

посета предшколаца (дан отварања објекта), дружења. Објекти су поднели извештаје  о 

реализацији сарадње јасала и вртића.    

 

 

Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката 

 

У току радне 2017/2018. године реализовано је више активности које нису планиране. 

У 59% случајева те активности су иницирали васпитачи, у 18% случајева родитељи, а у 12% 

случајева те активности је иницирао директор Установе, у 18% деца, логопед, сарадник на 

превентивној здравственој заштити.  

Међу непланираним активностима које су унапредиле васпитно-образовни рад 

објеката биле су: активности којима се стимулише развој чула, активности са љуљашкама, 

моторичке активности, сађење цвећа, драматизација прича коришћењем постојећих и нових 

реквизита, прављење позорнице, заједничка израда играчака (родитељи и деца), радионице 

мимо празника-другачије укључивање родитеља у рад васпитних група, акција прикупљања 

средстава за уређење дворишта, нови пројекат објекта, самовредновање на нивоу објекта, 

трибине за родитеље.  
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ОБЈЕКАТ НЕПЛАНИРАНЕ ЗНАЧАЈНЕ 

АКТИВНОСТИ У ТОКУ ГОДИНЕ 

ИНИЦИЈАТОР 

„Дечја радост“ Корак напред; Трибина Васпитач 

„Лептирић“ Пројекат Занимања људи Васпитач, родитељ, 

директор, логопед, сарадник 

на пзз 

„Брезе“  Сађење цвећа Васпитач 

„Љоља“  Активности за стимулисање 

развоја чула 

Директор 

„Шећерко“  Акција прикупљања средстава за 

сређивање дворишта 

Васпитач, родитељ 

„Ђулићи“ Вртић Цицибан одржава 

Новогодишњу представу за јасле 

Васпитач, мед сестра 

васпитач 

„Љиљан“ Пројекат-развој чулне 

осетљивости 

Васпитач 

„Сестре 

Букумировић“ 

Сензорни ценатр у холу Васпитач 

„Радосно детињство“ Прављење позорнице, заједничка 

израда играчака од стране 

родитеља и деце 

Васпитач, стручни сарадник 

„Чика Јова Змај“ Самовредновање, Праћење  у 

моторичким активностима 

Васпитач 

„Зрнце“ Драматизације бајки, израда 

лутака 

Васпитач, деца 

 

Шта је било добро 

 

 Медицинске сестре - васпитачи из објеката, као добро у реализацији васпитно-

образовног рада у току радне 2017/18 су наводили следеће: да је васпитно-образовни рад, 

акциони план, пројекат реализован према плану; мотивисаност запослених за едукацију и 

примену знања; тимски рад колегиница-предлози и отворене критике; сарадња колектива 

(када није било довољно запослених); да су родитељи  сарадници, активни учесници, да се 

пружа професионална подршка породицама за унапређивање компетенција; размена на нивоу 

комбинованог објекта; учешће сестре на превентиви у свим групама; већа доследност и 

редовност у праћењу напредовања деце; обогаћен кутак-игре улога; поспешивање свих 

аспеката развоја, посебно осамостаљивање и говор; уређење средине;  израда дидактике за 

подстицај говора; довољно дидактичких средстава; вођење педагошке документације; 

инсистирање на разноврсности васпитно-образовног рада.  

 

Шта је могло да буде боље 

 

 Из извештаја објеката добијене су информације да су међу значајним елементима рада 

које би унапредили следеће: начин праћења развоја и напредовања деце, израда социограма, 

анкетирање родитеља, интензивније укључивање родитеља као активног учесника васпитно-

образовног рада, „вертикална“ размена, више укључивање технологије, више стручног 
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материјала-литература, допуњавање центара (говор, уметност, бољи услови рада, недовољно 

стручног кадра у објекту, више простора), шира сарадња запослених и социјалне службе, 

боља сарадња са вртићем и другим објектима, укључивање стручне службе у рад у групи са 

децом са тешкоћама. 

 

 

Тешкоће приликом писања књига неге и васпино-образовног рада 

 

Из извештаја објеката добијени су  следећи подаци о тешкоћама  при писању књига 

неге и васпитно-образовног рада: на који начин писати тромесечну анализу рада, да ли писати 

интелектуалне активности  и где, мало могућности за документовање запажања о деци, 

неусаглашеност око вођења дневника, усклађивање књига неге са дечјим и групним 

портфолиом. У делу објаката су недоумице решене уз помоћ стручног сарадника, а у оквиру 

неких објеката није било тешкоћа. 

 

 

Тешкоће у васпитно-образовном  раду 

 

             Из одговора извештаја за сестре-васпитача, појављују се следеће тешкоће у васпитно-

образовном раду: недостатак и измене медицинских сестара - васпитача, боловања, 

ограниченост простора,  велики број деце, број деце са потребом за додатном подршком, 

спојене групе због реновирања, тешкоће у техничком смислу, све чешће тешкоће са развојем 

говора, тешке адаптације, реадаптације, неусклађене активности са узрастом, мешовита 

група-не напредују истим темпом и не могу на исти начин да се обрађују теме,  два узраста у 

једној соби. 
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4.2. ИЗВЕШТАЈ  О САРАДЊИ ЈАСЛИЦА И ВРТИЋА НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА 

КОМБИНОВАНИХ ОБЈЕКАТА 

 

        У радној 2017/18.години су  прикупљени извештаји о реализацији сарадње јаслених и 

вртићких група  у комбинованим објектима.  Извештаји нису имали унапред одређену форму, 

те су из тог разлога садржали,  у извесној мери, различите информације. 

        Извештаји су углавном садржали следеће информације: у којим приликама су 

реализоване заједничке активности, које су врсте активности, који су простори коришћени, 

које су групе учествовале, да ли су планиране активности. 

           Најчешће су се заједничке активности одвијале поводом празника (Нова година, Ускрс, 

Божић, ...), манифестација (Фестивал здравља, Сајам науке, Вашаријада, маскенбал, Светски 

дан здраве хране, Дечија недеља, месец књиге...), прослава (рођендани, славе...), позоришне 

представе, хуманитарне кације, радионице и заједничке акције са породицама, као и у циљу 

лакше адапатације јаслене деце, подучавања јаслене деце од стране  вртићке деце.  Често су 

активности део Акционог плана објекта (вртића, јасала или заједничког). 

          Такође, медицинске сетре васпитачи учествују у адаптацији деце са преласком у вртић, 

као и у даљој сарадњи, размени информацији са васпитачима вртића (портфолио), 

координацији и реализацији заједничких активности.  У појединим комбинованим објектима  

јасле и вртић имају заједничког представника у Савету родитеља Установе. 

             Наведене су следеће активности кроз које се одвија сарадња, заједнички васпитно-

образовни рад  са децом јасленог и вртићког узраста: музичке, ликовне, говорно-језичке, 

моторичке, подстицање социо-емоционалног развоја, кооперативне игре, полигон, 

драматизације, рад са неструктуираним материјалом, упознавање са... , јутарњи пријем деце, 

подучавање млађе деце итд.  

              Наведене активности су најчешће укључивале старије јаслене групе, па затим све 

јаслене групе и углавном је учешће било прилагођено узрасним карактеристикама.  

              Поменуте активности су одржаване у свим просторима објеката (собе, хол, двориште, 

тоалет, терасе, трпезарија), а поједине и ван простора објеката, у локалној заједници. 

              У појединим објектима је примећено да изостаје планска сарадња, да је више 

прилагођена тренутној ситуацији или спонтано организована. Потешкоће су уочене у броју 

долазеће деце, тежем прихватању промене простора деце јасленог узраста, актуелној 

епидемиолошкој ситуацији.  Запажања из објеката се тичу и потребе да се више старија деца 

укључе у процес подучавања млађе, као и да се темељније документује ова сарадња. 

Нотирано је и да су се у току ове сарадње изграђивале професионалне  компетенције,   

позитивни утисци и стварање унутрашњег  задовољства  свих ангажованих. 

           За годишњи план рада Установе за радну 2018/19 годину, планирано је да се на нивоу 

свих комбинованих објеката сачини Акциони план сарадње јасала и вртића. 

           Можемо да закључимо да је за наредни период потребно квалитет ове сарадње 

унапредити на следеће начине:  

- Значајнија планска сарадња јасала и вртића 

- Сарадња у циљу укључивања старије деце у процес подучавања и васпитавања млађе 

деце 

- Квалитетније документовање сарадње јасала и вртића 

- Размена идеја на ову тему у оквиру колегијума 
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4.3 . ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА 

 

Васпитно образовни рад са децом узраста од 3 до 5,5 година планирао се и 

реализовао ослањајући се на Опште основе предшколског васпитања и образовања – модел 

А и Предшколски програм Установе. Професионалност васпитача, сазнања из стручне 

литературе, стручно усавршавање и конкретни услови у којима су деца боравила 

имплиментирани су у планирање, програмирање и евалуацију васпитно-образовног рада 

предшколске установе. 

Током године, посебна пажња посвећивала се реализацији редовних и приоритетних 

задатака планираних Годишњим планом Установе за радну 2017/2018.годину.  

 

Извештај реализације приоритетних задатака: 

 

- Подстицање говорно-језичког развоја 

 

Говорно-језички развој на узрасту од 3 до 5,5 година подстицан је кроз ликовне 

активности, игре драматизације уз помоћ лутака и реализацију луткарских представа, 

смишљање нових прича, препричавање прича, описивање догађаја, уз помоћ прича по 

сликама, говорне вежбе артикулације и дискриминације гласова, кроз приче, песме, брзалице, 

бројалице. Израђиване су лутке на штапу и тематски речници. Коришћене су активности 

„Чаробна торба“, позориште сенки,  гињол лутке, вежбе дисања, вежбе дикције, нелогичне 

приче, изокренуте приче, говорне игре: „изокренута прича“, „глуви телефон“, „на слово на 

слово“, „причам ти причу“, „каладонт“, „препознај звук“, „на слово на слово“, „сети се и кажи 

три“, „од задатих речи састави реченицу“, игре слушања, игре прстићима уз музику и учење 

песама на основу симбола.  

 Развој говора код деце је праћен уз помоћ чек листи, скала процене, бележењем 

дечијих исказа, праћењем дечијег говора у свакодневним активностима и бележењем у 

дневним евалуацијама. О развоју говора су се добијале информације и од родитеља.  

 Васпитачи су израђивали различита средства за подстицање развоја говора, нека од тих 

средстава су приче по сликама, апликације за „точак знања“ и приче по сликама, карте са 

ликовима из бајки за причање прича, мемо картице, маске, лутке на штапу, лутке од картона 

које се облаче, књиге, игра меморије са темом животиња, језичка коцка, „Букварчић“, картице 

превозних средстава, албуми са сликама саобраћајних знакова, „Коцка брзалица“, „Круг 

слова“, тихе књиге. За подстицање говоре израђиване су и позорнице, сценографија, костими, 

лутке, групна библиотека, фото албуми, „телевизор“ за слободно изражавање. 

 

- Унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања  уз укључивање 

родитеља у процес (документовање и планирање васпитно-образовног рада на 

основу уоченог) 

 

На питање „На који начин документујете напредовање у развоју деце?“ добијени су 

резултати да се у 100% објеката користи индивудуални портфолио, у 88,46% објеката се 

користи групни портфолио, а у 42,30% објеката се користе интерактивне свеске. У објектима 
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се такође примењују и порфолија објеката, паное за дечије радове, интерактивни панои, радне 

свеске и индивидуалне листе.  

На питање „На основу чега пишете белешке о деци?“ добијени су резултати да 88,46% 

објеката користи кратке дневне белешке, 92,30% објеката користи чек листе за праћење 

развоја деце, а 57,69% објеката користи скале процене, 53,84% објеката се примењују чек 

листе за праћење деце у одређеној активности, а у 80,76% објеката васпитачи користе 

информације од родитеља. Белешке о деци се такође сачињавају и на основу разговора са 

децом, социограма и анкета за родитеље.  

На питање „На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања 

дечијег развоја и напредовања“ добијени су одговори да се у већини случајева  родитељи 

укључују путем интерактивних паноа, кроз увид у и израду портфолија деце, путем 

индивидуалних разговора, родитељских састанака, учешћем у организацији и реализацији 

приредби и радионица, учешћем у планирању и реализацији васпитно-образовног рада, 

акцијама. 

На питање, „На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у 

различитим аспектима развоја протекле године?“, добијени су резултати да се у 96,15% 

случајева родитељи информишу путем индидуалних разговора, у 88,46% случајева се 

информишу кроз анализу дечијег протфолија, у 34,61% путем интерактивне свеске. Родитељи 

се такође, о напредовању деце и различитим аспектима  развоја информишу путем  

радионица, приредби, изложби, интерактивних паноа, родитељских састанака, боравка у 

групи, дечији радова.  

На питање „На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-

образовног рада?“ добијени су следећи резултати. У 96,15% случајева родитељи су са 

садржајима васпитно-образовног рада били упознати путем месечних планова и радионица, у 

92,30% случајева путем дечијих продуката и родитељских састанка, 88, 46% објеката наводи 

сајт Установе, док у 84,61% кроз приредбе и фото-записе. Поред наведеног, родитељи су са 

садржајим васпитно-образовног рада били упознати и путем разговора, анкета (предлог 

садржаја васпитно-образовног рада према дечијим интересовањима), путем биоскопа за 

родитеље, акције „Сви заједно“ и активног боравка у групи.  

 

 

- Развијање сензибилитета за различитости 

 

Сензибилитет за различитост код деце је развијан  кроз подстицање на вербализацију и 

препознавање властитих емоција, уз помоћ драмских игара које децу стављају у другачије 

улоге, свакодневном улогом медијатора у конфликтним ситуацијама, обележавањем Дана 

толеранције, гледањем документарних филмова, подстицањем деце да брину једни о другима, 

пружају другима помоћ и подршку, као и  давањем садржаја и задатака које омогућавају деци 

да слободно изразе своје стваралаштво. Сензибилитет за различитост је развијан и кроз 

активности упознавања, представљање дечијих радова у групи и разговор о њима, 

организовање групних радова и рада у пару, рад у мањим групама. Читањем прича, свирањем 

и слушањем музике, кроз игре улога, дружење са децом других узрасних група, заједничке 

радионице, уз помоћ активности „настави започету причу“, спортске активности, 

кооперативне игре са ластишем, лоптом, обручевима, слагалицама. 
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- Значајније укључивање деце у процес  планирања васпитно-образовног рада 

применом различитих техника за идентификовање дечјих интересовања и 

потреба  

 

За идентификовање дечијих интересовања и потреба коришћено је посматрање дечијих 

интересовања у току почетног и завршног окупљања, активности и слободне игре у соби и 

дворишту вртића, записивањме дечијих питања и исказа, анализом дечијих цртежа. До 

дечијих интересовања и потреба долазило се и уз помоћ анкетирања и интервујуисања  

родитеља о дечијим интересовањима. А примењиване су и техника грозд и ЗЖН табела.  

 

 

Извештај о реализацији редовних задатака: 

 

- Осмишљавање и коришћење свих расположивих простора вртића за игру и учење  

 

Током године, васпитачи су изналазили различите могућности за коришћење свих 

расположивих простора за игру и учење. У зависности од узраста деце, осим радних соба 

коришћени су: атријуми, ходници, дворишта, холови, терасе, болнички парк, трпезарије, сале 

за физичко, амубуланте, информатички центар, тоалети и канцеларије.  

Панои са обавештењима за родитеље као и панои са дечјим радовима украшавали су 

холове објеката.  

Сала за физичко постоји у два објекта. „Невен“ и „Сестре Букумировић“. Обе сале су 

се користиле за реализацију физичких активности као и за извођење гостујућих представа.  

Организација времена, структура простора и начин груписања деце у многим објектима 

усклађен је са потребама деце, родитеља и запослених. У већини објеката сваке године врше 

се измене у структури соба и увођене су повремене промене центара у зависности од тема 

које су се обрађивале. Приликом структуирања простора, нагласак је стављен на безбедност 

деце.  

Увидом у реализацију васпитно-образовног рада, може се закључити да се улаже 

велики труд у структуирање простора које задовољава потребе деце и подстиче их на 

активност (разноликост центара, доступност материјала, коришћење неструктуираних 

материјала), а самим тим задовољава и потребе родитеља и васпитача. Наменски набављен 

намештај за објекте омогућио је увођење нових центара интересовања у складу са 

интересовањима, потребама и специфичностима групе. 

Као средину за учење и развој коришћени су и простори ван објеката. Неки од тих 

простора су музеји, позоришта, основне школе, фудбалски терени, сале СЦ „Бањица“ и 

„Шумице“, Геронтолошки центар, Бањичка шума, Завод за васпитање деце и омладине 

Београд „Васа Стајић“, шумска управа и расадник Авала, Зоо врт, Ајсберг салат центар, 

Ботаничка башта, сеоско двориште, цвећара, црквено двориште, библиотека, пијаца, ауто 

школа, планетаријум и занатски центар. 

 

- Примена кооперативних игара и активности (моторичких, интелектуалних...) у 

раду са децом вртићког узраста  

 

У току ове радне године, реализоване су различите кооперавитне игре и активности у 

вртићким групама. Неке од игара и активности су: игре са падобраном, „паукова мрежа“, 
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ходање по „суженој површини“, „купус и зец“, „настави низ“, „глуви телефон“, „воћна игра“, 

ликовне активности у пару, ,,упознајте Јапан'', игре обручевима, драмске кооперативне игре, 

полигон, кореографија, „коларићу-панићу“, „испреплетане руке“, „зачарани дворац“, 

„кооперативна слагалица“, кућа, „буди друг“, спортске кооперативне игре са родитељима, 

„игре без граница“, драмске игре и активности (драматизација прича, басни, оживљавање 

ликова, драмске импровизације), музичке игре (плес, кореографије, музичке столице, 

покретне игре), игра „вођене фантазије“, различите кооперативне игре са ластишем, лоптом, 

обручевима, слагалицама... , „сви пловимо истом реком“, „заједничи обруч“, „моћ маште, моћ 

покрета“, „лепа реч гвоздена врата отвара“, „туђе ципеле“, „покрени ме“, „масажа“, „прави 

бака уштипке“, „пусти из гараже“, „путујемо, путујемо“, „шта ту не припада“, „лети, лети“, 

„ходамо улицом“, „ледене краљице“,  размена и игра са играчкама донетим од куће, 

традиционалне игре („решето“, „гађање ораха“, „зврчак“, „ношење јаја“), штафетне игре, 

„мрежа пријатељства“, „сарадња на пустом острву“, „веслање“, „звезда“, „скаче врабац“, 

„кобац и пилићи“. Васпитачи су користи и игре и активности из литературе „Вртић без 

насиља“ и  „Како створити пријатну атмосферу у групи“ 

 

- Стварање прилика за интеракцију деце различитих узраста  

 

 Интеракција деце различитих узраста остварена је кроз заједничке активности везане 

за празнике, заједничи рад на пројекту,  кроз различите активности (ликовне, матаматичке, 

музичке, спортске...) и слободну игру, заједничко учешће у радионицама, позоришним 

представама. Такође, интеракција је остварена и кроз Дечију недељу, Вашаријаду, прославу 

Нове године, прославе рођендана, летовања, зимовања, приредбе... 

Сарадња вртића и јасала остварена је кроз заједничке радионице, међусобне посете, 

кооперативне игре деце из вртића са јасленцима, учешће у активностима у току Дечије 

недеље, кроз организацију и реализацију различитих манифестација у вртићу и Установи, као 

и кроз пројекат „Адаптација старије јаслене групе на вртић“.  

 

- Обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце  

 

У периоду адаптације у циљу олакшавања детовог одвајања од родитеља, у свим 

радним јединицама, почетком радне године, организовани су родитељски састанци на тему 

„Адаптација“. Током упознавања са родитељима васпитачи су кроз индивидуалне разговоре 

пружали жељене информације родитељима о начину, процесу адаптације деце и ритму 

дневних активности у вртићу. У исто време васпитачи су добијали информације од родитеља 

о њиховом детету тј. специфичностима везаним за њихово дете (навике, ритам живљења пре 

поласка у вртић и сл.). На овај начин васпитачи су се трудили да граде однос поверења са 

родитељима. Поред родитељских састанака, индивидуалних разговора и отворених врата, 

родитељи су добијали информације путем паноа, огласних табли и информатора као и путем 

сајта Установе који се редовно ажурирао и обрађивао актуелне теме пружајући корисне 

информације. У септембру су панои били углавном информативног карактера, док током 

године, информације прате актуелне теме и интересовање родитеља.  

Поред родитељских састанка и свакодневне комуникације игре и активности које су 

коришћење приликом адаптације деце су радионице, боравак родитеља у групи, игре 

упознавања, игре огледала, „воз“, илустрација себе и представљање, музичке активности, 



- 24 - 
 

кооперативне активности са децом старијих узраста, драмске игре уз помоћ гињол лутке и 

лутки на штапу, „путоказ“, представљање своје омиљене играчке и породице,  покретне игре, 

обрада неких прича и песама, „ланац пријатељства“, „именоиграње“, игре поверења. 

У периоду адаптације родитељи су били укључени на различите начине. У већини 

случајева васпитачи су са родитељима обављали индивидуалне разговоре, одржавали су 

родитељске састанке и спроводили су анкете. Родитељи су имали могућност да бораве у 

групи и учествују у играма и активностима са децом, израђују породично стабло. У неким 

објектима, васпитачи су припремали и пригодан штампани материјал.  

 

- Графомоторика 

   

 Активности за подстицање графомоторног развоја које су најчешће коришћене су: 

различите ликовне технике, цепкање папира, сецкање, прављење лоптица, лепљење, игре 

тестом, пластелином, провлачење папира, ткања, низање перли, завртање, слагање, 

закопчавање/откопчавање дугмади, везивање пертли, игре ситним конструкторима,  рад са 

природним материјалима, игре вуницом, ткање, графомоторичке вежбе у свескама, оригами, 

цртање и писање у гризу, дресинг рамови, вежбе шаке, имитација одређених пократа, 

ритмичке песме уз покрете, радионице „Тело као инструмент“. 

 

- Активности које су реализоване су раду са децом и породицама из друштвено 

осетљивих група 

 

Активности које су реализоване су раду са децом и породицама из друштвено 

осетљивих група су акција прикупљања гардеробе, долазак родитеља у групе и организовање 

активности, индивидуални састанци, разговори (уз присуство сестре на превентиви и стручне 

службе), консултације са стручним сарадницима, пажљиво бирање садржаја (прича, песама), 

рад на социјализацији деце, поклањање ваучера за пакетиће („Новогодишња кутија“), 

реализација приредби.  

 

- Пројекти који се реализују у вртићима 

 

Објекат Пројекат Групе 

„Мала сирена“ „Филмски фестивал“ Све групе 

„Чика Јова Змај 2“ „Културна авантура за предшколце“ Све групе 

„Петар Пан“ „Сарадња са родитељима у реализацији 

приредбе за Дан Установе“ 

Све групе 

„Шећерко“ „Занимања људи“ Све групе 

„1001 радост“ „Еко школа“  Све групе 

„Брезе“ „Адаптација старије јаслене групе на вртић“  

 

Старија јаслена и 

припремна група 

„Невен“ „Уређење дворишта“ Све групе 

„Др Ненад Парента“ „Инсекти“ Све групе 

„Бисери“ „Тематски Карневал – Нити пријатељства“  Све групе 

„Позориште у вртићу“  Средња, старија и 

припремна група 
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„Пинокио“ „Монтесори програм“ Све групе 

„Наша деца“ „НТЦ програм“ Све групе 

„Колибри“ „Пројекат о животињама“ Све групе 

„Вивак“ „Драма“ Све групе 

„ЧЈЗ 1“ „Комуникације“  

 „Сликовити јеловници“ 

Све групе; 

„Плави чуперак“ „Информатички центар“ Све групе и 

родитељи 

„Жикица Јовановић“ „Саобраћај“ Све групе 

„Чика Андра 2“ „У вртићу сваког дана“  Млађа група 

„Истражујемо“,  Средња група 

„Како моје тело ради, како мислим, шта све 

могу“  

Старија група 

„Планета Земља“  Припремна група 

 

 

- Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката 

 

У току радне 2017/2018. године реализовано је више активности које нису планиране. 

У 85% случајева те активности су иницирали васпитачи, у 12% случајева родитељи,  у 15% 

случајева те активности је иницирао директор Установе,  у 8% случајева стручни сарадник и 

деца.  

 

Активности које су биле организоване су:  

 

Објекат Активност 

„Чика Андра 1“ У сарадњи са родитељима направљени су голови за мали фудбал 

„Радосно 

детињство“ 

Зајендичка израда дидактичких средстава са родитељима; прављење 

позорнице 

„Др Ненад Парента“ Спонтано су на иницијативу деце почели да обрађују тему 

„Инсекти“ која је прерасла у пројекат.   

„Вивак“ Уређење дворишта у сарадњи са родитељим. Родитељи су доносили 

играчке. Хуманитарна акција прикупљања средстава за дете. 

„Мала сирена“ Уређење дворишта у које су били укључени сви (родитељи, 

васпитачи, деца) 

„Чика Јова Змај 1“ Израда анкете за све васпитне групе. 

„Цицибан“ Израда играчке која је освојила прво место на Данима васпитача 

Београд. 

„Бисери“ Музичке активности у дворишту вртића, које су спонтано укључиле 

и ширу локалну заједницу. 

„Плави чуперак“ „Недеља спорта“ 

„Дизниленд“ У току Чика Јовине недеље су организоване приредбе за родитеље 

на нивоу група. 

„Наша деца“ Еколошка акција – садња јелке са бусеном у дворишту вртића. 

Заједничка активност родитеља и деце припремне групе. Посета 
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родитеља који је представио занимање полицајац. Посета ди џеј-а и 

пуштање електронске музике. 

„Жикица Јовановић“ Сарадња са објектом „Петар Пан“ и чешћи изласци из вртића 

„Пинокио“ Колегијум на тему „Примери добре праксе“. 

„Чика Андра 2“ Прича о путовању у свемир. 

„Сестре 

Букумировић“ 

„Башталиште“ – Као продукт „Сајма науке“ , старије групе су у 

сарадњи са родитељима припремили земљиште и засадили повртне 

културе. Башта у атријуму где се већ налазе засађене воћке. 

„Штрумфета“ Организоване активности на местима ван вртића (посета 

комшијском дворишту, парку, занатском центру...) 

„Брезе“ Ајсберг салат центар; Учешће на Спортској бајци; крос меморијал 

„Вук Бојовић“ 

„Васа Чарапић“ „Недеља лепих речи“ – током целе недеље радили смо активности 

везане за лепе речи. Деца у сарадњи са родитељима су доносила 

стихове, честитика, цртеже везане за лепе речи. 

„Чика Јова Змај 2“ Посета Центру за промоцију науке; Тржница идеја. 

„1001 радост“ Одлазак у Ајсберг салат центар. 

 

Шта је било добро 

 

 Као добре стране овогодишњег рада већина вртића је истакла тимски рад у вртићу, 

добру сарадњу са родитељима и реализација планираних задатака. Позитивна је била и 

интеракција међу узрастима кроз различите активности, сарадња са децом, друштвеном 

средином и тимски рад између јасала и вртића. Такође је позитивно оцењено проширивање 

неких објеката, реализација пројеката, довољно материјала за рад, стручно усавршавање, 

организовање одређених фестивала и карневала, сарадња са Саветом родитеља, реализација 

изненадних, непланираних активности, позитивна атмосфера при раду и проширивање знања 

о традицији.  

 

 

Шта је могло да буде боље 

 

 Оно што би могло бити боље јесте боља сарадња са локалном заједницом и 

родитељима. Потом, могла је бити боља сарадња са стручном службом, више излазака из 

вртића тј. више обилазака знаменитости, излета... Такође, оно што је могло бити боље јесте 

више средстава за рад, литературе, семинара за васпитаче, сарадња са другим објектим, 

сарадња са јаслама, хоризонтална размена, употреба технологија, боља сарадња са локалном 

заједницом уз подршку и организацију Управе, више професионализма и одговорности у раду 

и мотивација.  

 

Тешкоће приликом писања Књига васпино-образовног рада 

 

Приликом писања Књига васпитно-образовног рада васпитачи су наводили да су 

имали тешкоће у писању бележака о деци и како да прилагоде задатаке, садржаје сваком 

детету. Такође, васпитачи су имали дилеме да ли је праћење деце добро анализирано. Да би 
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унапредили писање поменуте документације, потребно им је више времена и усклађеност у 

давању упутстава како водити Књиге васпитно-образовног рада.  

 

 

Тешкоће у раду 

 

Једно од питања у упитнику о реализацији вапитно-образовног рада било је 

посвећено тешкоћама са којима се васпитачи сусрећу. На основу анализа одговора из анкета, 

као најучесталије тешкоће се издвајају: организационе тешкоће (мањак особља, тешкоће у 

организацији сарадње са друштвеном средином), недостатак средстава, недостатак простора 

и велики број деце. Као тешкоће су навођене и два узраста у једној групи, недостатак аудио-

визуелних средстава и рачунара, тешкоће у структуирању средине за учење, мало времена за 

одређене задатке и вођење документације.  
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4.4. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 5,5 ДО 7 ГОДИНА 

 

 

Током ове радне године припремни предшколски програм је обухватао децу рођену у 

периоду од 01.03.2011. до 01.03.2012. године. Реализован је у групама целодневног и 

четворочасовног боравка у седишту и ван седишта Установе. Програм се реализовао у 

складу са Основама програма предшколског васпитања - модел А и Предшколским 

програмом Установе, а ослањао се на најновија сазнања из области педагогије и 

психологије, искустава у раду васпитача стечених током претходних година, као и сазнања 

са семинара стручног усавршавања. 

 

- Реализација редовних и приоритетних задатака: 

 

Целодневне припремне групе – У великом броју група највећи нагласак је стављен на 

стимулисање развоја крупне и фине моторике, јачање социо-емоционалних комептенција, 

подстицање логично-математичког и критичког мишљења. У нешто мањој мери нагласак је 

стављен на адаптацију и социјализацију деце, подстицање говорно-језичких способности  и 

подстицање дечије радозналости, креативности и индивидуалности, подстицање физичког 

развоја,  као о подстицање развоја пажње, памћења и концентрације. У неким групама 

нагласак је стављен на културно-хигијенске навике, неговање народне традиције и рад са 

Монтесори материјалима.  

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – У великом броју група нагласак је 

стављен на развој говорно-језичких способности и адаптацију и социјализацију деце. У нешто 

мањој мери нагласак је стављен на подстицање крупне и фине моторике и јачање социо-

емоционалних комептенција. А у појединим групама нагласак је стављен на подстицање 

логичко-математичког мишљења, културно-хигијенских навика, као и подстицање развоја 

пажње, памћења и концентрације као и дечије радозналости, креативности и 

индивидуалности.  

 

- Документовање дечијег развоја  

 

Целодневне припремне групе – Дечији развој и напредовање се у највећем броју група 

прати уз помоћ чек листи, скала процена,  бележака о деци и индивидуалних портфолија. 

Дечији развој се такође прати и уз помоћ фотографија и видео-записа. У нешто мањој мери је 

присутно праћење у Књигама васпитно-образовног рада, кроз групни портфолио, дечије 

продукте, радне листове, белешке о дечијим дечије исказима и анегдотске белешке, као и 

анкете за родитеље, паное, разговоре са родитељима, социограм, портфолио пројекта и 

портфолио вртића.  

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Дечији развој и напредовање се у 

највећем броју група прати уз помоћ индивидуалних портфолија, чек листа и бележака о 

деци. У мањем броју група присутно је документовање уз помоћ групног портфолија, скале 

процене и у Књигама васпитно-образовног рада (дневне евалуације). Такође, дечији развој се 

документује и кроз дечије радовне на паноима, радне свеске, анкете за родитеље, фотографије 

и видео-записе, бележењем дечијих изјава, паное за родитеље и радионице.  
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- Писање бележака о деци у Књигама васпитно-образовног рада 

 

Целодневне припремне групе – Белешке о деци у Књигама васпитно-образовног рада се 

пишу у навећем броју група на основу посматрања. Потом у мањем броју се користе чек листе 

за праћење дечијег развоја, чек листе за праћење деце у одређеној активности и скале 

процене. У мањем броју се користе дечији искази, дечији продукти, кратке дневне белешке, 

евалуација у Књигама васпитно-образовног рада, аудио-визуелни записи, интервју са децом, 

индивудалне листе.  

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Белешке о деци у Књигама васпитно-

образовног рада се пишу у навећем броју група на основу посматрања. Потом у мањем броју 

се користе чек листе за праћење дечијег развоја, дечији искази, инфромације од родитеља, 

интервју са децом, скале процене, кратке дневне белешке.  

 

- Укључивање родитеља у процес праћења и документовања дечијег развоја и 

напредовања  

 

Целодневне припремне групе – У процес праћења и документовања дечијег развоја и 

напредовања родитељи су у највећем броју случајева били укључени кроз креирање дечијег 

портфолија, путем индивидуалних разговора и радионица. У мањем броју су били укључени 

путем анкетирања, паноа, родитељских састанака и „домаћих задатака“. А у појединим 

групама је присутно укључивање родитеља у процес рада, уз помоћ интерактивне свеске и 

радних листова, приредбе, интервјуа са децом и бележењем дечијих исказа, тематских 

активности. 

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – У процес праћења и документовања 

дечијег развоја и напредовања родитељи су у највећем броју случајева били укључени кроз 

индивидуалне разговоре и радионице. У мањем броју случајева је то остварено кроз боравак 

родитеља у групи, креирање портфолија, анкетирање родитеља, „домаће задатке“, родитељске 

састанке, интерактивни пано, приредбе, учешће на манифестацијама.  

 

- Информисаност родитеља о напредовању детета (различити аспекти развоја 

детета) 

 

Целодневне припремне групе – Родитељи су у највећем броју група били инфромисани о 

напредовању детета кроз индивидуалне разговоре са вапситачима, родитељске састанке, кроз 

анализу дечијег портфолија и путем паноа. У нашто мањем броју група, родитељи су били 

инфромисани кроз приредбе, дечије продукте, радне свеске и радне листове. У појединим 

групама коришћене су радионице, дечији искази, групни радови, свеске за праћење дечијег 

развоја, белешке о деци, зидине новине, анкете за родитеље, сајт Установе, боравак родитеља 

у групи и манифестације Установе.  

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Родитељи су у највећем броју група 

били инфромисани о напредовању детета кроз индивидуалне разгоре са родитељима, паноа за 

родитеље и анализу дечијих портфолија. У мањем броју група родитељи су били 

инфромисани уз помоћ дечијих продуката, приредби и родитељских састанка, а у неким 

групама уз помоћ свезака, фотографија и радионица.  
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- Упознатост родитеља са садржајима васпитно-образовног рада 

 

Питање: „На који начин су 

родитељи били упознати са 

садржајима васпитно-образовног 

рада“ 

Целодневне припремне 

групе  

 

Полудневни 

(четворочасовни) 

припреми програм 

 

а) месечни план 26 20 

б) дечији продукти 27 19 

в) родитељски састанци 27 19 

г)приредбе 27 16 

д)радионице 27 19 

ђ)сајт установе 27 13 

е)фото-записи 24 13 

ж) Портфолио, учешће у 

планирању и реализацији  

васпитно-образовног 

рада, дечији искази, 

панои, индивидуални 

разговори, вајбер група,  

учешће у планирању 

васпитно-образовног 

рада, интерактивни 

пано, индивидуални 

разговори, учешће на 

манифестацијама.  

 

 

- Учешће група на манифестацијама 

 

Целодневне припремне групе – Највећи број група је учествовао на манифестацијама 

Установе, „Вашаријада“, „Сајам науке“, „Фестивал здравља“, потом су учествовали у дечијем 

маратону, Дан Установе ПУ „Чика Јова Змај“, Дечијој недељи, различитим карневалима 

(Пролећни, Јесењи, Карневал пријатељства). У неким објектима прирпемне групе су 

учествовале у „Шеширијади“, „Октобарском салону“, „Сајаму књига“, „Змајади “, „Филмском 

фестивалу“, „Ускршњем вашару“, „Спортској бајви“, „Здравој исхрани“ 

Узели су учешће и на ликовним конкурскима и хуманитарним изложбама и акцијама.  

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Највећи број група је учествовао на 

манифестацијама Установе, „Вашаријада“, „Сајам науке“. Потом нешто мањи број група је 

учествовао у Дечијој  недељи, Дечијем маратону, „Шеширијади“. Поједине групе су 

учествовале на „Нушићевом вашару“, „Јесен под Авалом“, „Пролеће прод Авалом“, Сајам 

пчеларства, „Змајада“,  „Фестивал здравља“, „Ускршњи вашар“, „Пролећни карневал“, 

Меморијал „Драгослав Симић“ (група представља школу).  

 

- Сарадња са основним школама 

 

Целодневне припремне групе – У највећем броју група сарадња са основим школама 

остварена је кроз организовање приредби, боравак деце на часу, родитељске састанке, посете 

школи и радионица. У поједниним групама сарадња је остварена кроз посете ученика школе 

вртићким групама, презентацију пројекта, обилазак библиотеке, манифестације, свечаности и 

обележавање важних датума.  
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Полудневни (четворочасовни) припремни програм – У највећем броју група сарадња са 

основим школама остварена је кроз боравак деце на часу, приредбе, Светосавску свечаност. У 

мањем броју је сарадња остварена короз посету библиотеци, присуству Дану школе, 

родитељске састанке, радионице. У појединим групама је кроз позоришне представе, 

дружења, различите манифестације, свечаности и обележавање важних датума, потом кроз 

трибине, излете, школски зубар, Мајске сусрете, Улични концерт, приредба поводом пријема 

првака, завршне приредбе, продајне изложбе.  

 

- Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката 

 

Целодневне припремне групе 

У току радне 2017/2018. године реализовано је више активности које нису планиране. 

У 54% случајева те активности су иницирали васпитачи, у 16% случајева родитељи,  у 8% 

случајева те активности је иницирао директор Установе, у 16% случајева су иницирала деца, 

а у 4% руководиоц вртића.  

Активности које су биле реализоване су: прикупљање старих ствари за хунамитарну 

организацију, израда предмета од папира, заједничка израда дидактичких средстава деце и 

родитеља, одлазак у Београску филхармонију, приредба поводом Чика Јовине Недеље, 

музичке и физичке интерактивне игре у дворишту, плесне кореографије у дворишту, 

експерименти са децом и родитељима, посете радним местима родитеља (кустос, пилот), 

хуманитарна акција за дете из групе, уређење дворишта са родитељима, Октобарски салон, 

посета Ајсберг салат центру, посета Центру за промоцију науке, посета НВО „Безбедни 

кораци у саобраћају“, еколошка акција, зајендичка припрема са родитељима за Сајам науке, 

сарадња са другим вртићем.  

 

Полудневни (четворочасовни) припремни програм 

У току радне 2017/2018. године реализовано је више активности које нису планиране. 

У 35% случајева те активности су иницирали васпитачи, у 18% случајева родитељи,  у 6% 

случајева те активности је иницирао учитељ школе.  

Активности које су биле реализоване су: садња у пластенику, обилазак града, 

биоскопа, позоришта, клизање, реализација прослава у школи, реализација активности у 

сеоском домаћинству, уређење и осликавање заједничког ходника, израда вишенаменског 

сталка, дружење са бакама и декама, акција заштите напуштених животиња, акција чишћења, 

прикупљање новчане помоћи за болесно детет, израда дидактичких материјала (деца и 

родитељи заједно), уређење школског дворишта, едукација од стране медицинске сестре из 

вртића.  

 

 

- Шта је било добро 

 

Целодневне припремне групе – Као добре стране овогодишњег рада васпитачи су истакли 

да је била добра  сарадњом са родитељима и да је све планирнао остварено. Потом добро је 

било добро активно учешће деце, припремљеност деце за полазак у школу, усвојено знање 

деце, сарадња са другим групама, сарадња са локалном заједницом, тимски рад, организовање 

и учествовање у манифестацијама и конкурсима, добар однос деце у групи, пројекти, 

обликовање индивидуалних и групних портфолија. Такође, добра је била опремљеност 
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материјалима, радионице са родитељима, игре природним материјалима, промене структуре 

простора, боравак у парковима и дворишту, унапређивање процеса посматрања и праћења 

дечијег развоја и напредовања. 

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Као добре стране овогодишњег рада 

васпитачи су истакли да је била добра сарадња и комуникација са родитељима, да је све 

планирано остварено, да је била добра сарадња са вртићем, опремљеност материјалима. У 

нешто мањем броју васпитача навело је да је био добар однос деце у групи, сарадња са 

локалном заједницом, сарадња са школом, мали број деце у групи, редован долазак деце, 

добра комуникација у колективу, простор, адаптација деце и систематизација знања пред 

полазак у школу.  

  

- Шта је могло да буде боље 

 

Целодневне припремне групе – Оно што је могло бити боље јесте сарадња са локалном 

заједницом (организоване посете различитим културним установама), сарадња са 

родитељима, сарадња са стручном службом. Мањи број васпитача навео је да би могло да 

буде више дидактичких средстава, боља сарадња са школом, боља сарадња са другим 

објектима, хоризонтална размена, више стручне литературе, већи број особља, већи простор, 

тимски рад у оквиру радне јединице, мања бројност деце, да се активности предвиђене 

планом у потпуности могу релизовати, веће укључивање родитеља у све, више употребе 

технологија, тематски родитељски састанци, више радионица са родитељима, сарадња на 

свим нивоима.  

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Оно што је могло да буде боље јесу 

услови рада у учионици, сарадња са локалном заједницом, дидактички материјал, стручна 

литература, припрема родитеља за припремни предшколски програм, редовност у долажењу 

деце, хигијена простора при ОШ, боља комуникација са учитељима, касно добијена понуда 

вежбанки и радних листова.  

 

  

- Тешкоће у раду 

 

Целодневне припремне групе – Најчешће тешкоће са којима су се васпитачи суочавали су 

велики број деце, недостатак средстава. Мањи број васпитача као тешкоће наводи недостатак 

кадра, клима уређаја, уређење дворишта, превише папирологије и документације, 

незаинтересованост родитеља, мало времена за индивидуални рад са децом.  

Полудневни (четворочасовни) припремни програм – Најчешће тешкоће са којима су се 

васпитачи суочавали су мали простор, панои у школи, структура средине за учење, 

недостатак намештаја и кадра.  
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4.5. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ У БОЛНИЧКИМ ГРУПАМА 

 

  

    ОБЛАСТ                          РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ И 

          РЕДОВНИХ ЗАДАТАКА                 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ     

   В.О.Р.-а  

- Планирање рада у болничкој групи захтевало је специфичан 

приступ у свим сегментима васпитно-образовног процеса. 

- Трагали смо за новим формама планирања које су допринеле већој 

ефикасности у раду и систематичнијем праћењу понашања деце у 

болници. 

- Било је заступљено тематско планирање на основу континуираног 

посматрања деце у болници, уочених интересовања и потреба. 

- У процесу планирања дневних активности уважавани су предлози и 

идеје деце. 

- Индивидуално планирање рада са децом зависило је од развојних 

могућности, здравственог статуса, социо-културног развоја, 

интересовања и потреба деце. 

- Индивидуално је планиран рад са децом којој је потребна додатна 

подршка. 

  

 

 

 

 

 РАД СА ДЕЦОМ 

- Реализација васпитно-образовног рада заснивала се на елементима 

програма за предшколско васпитање и образовање. 

- Васпитно-образовни рад је имао за циљ пружање могућности 

подстицаја за игру, интеракцију, учење и даљи развој. 

- Васпитно-образовни рад се одвијао индивидуално и у малим 

групама. 

- Негована је позитивна и опуштајућа атмосфера у групи и 

уважаване су различитости. 

- Садржаји су били прилагођени дечијим интересовањима, 

способностима, предзнањима, животним искуствима (друштвене 

игре, ликовне радионице, говорно стваралаштво, игре спретности, 

прецизности, дидактичке игре, мануелни рад, обележавање 

значајних датума, повезивање хоспитализоване деце са спољном 

средином, представе, приредбе). 

- Реализован је индивидуалан приступ и помоћ деци у свим фазама 

развоја. 

- У рад су укључивана деца која су оперисана да својим искуствима 

и запажањима помогну деци у припреми за операцију. 

- Деца су подстицана да развијају позитивне ставове 

 о неопходности хируршке интервенције и јачано је дечије 

самопоуздање. 

- Неговала се правилна артикулација и култура говора. 

- Учење деце одвијало се кроз различите типове активности. 

- Деца су имала могућност да се играју самостално, са другом децом 

и васпитачима. 
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- Индивидуалан рад је реализован са децом на адаптацији и у 

процесу припреме за операцију. 

- Систематски је рађено на развијању грубе и фине моторике у 

складу са узрастом и индивидуалним могућностима деце. 

- Реализована је припрема деце за полазак у школу. 

- Подстицано је развијање способности, навика и учења оних облика 

понашања која доприносе успешној социјализацији, дететовом 

емоционалном и социјалном развоју и прилагођавању, контроли 

импулса. 

- Реализован је рад на укључивању деце у групу: како да се друже да 

буду прихваћена, да поштују правила. 

- Подстицан је развој психомоторнох способности. 

- Одвијао се рад на осамостаљивању деце. 

- Радило се на развијању позитивне слике о себи, стварању услова да 

доживе успех, да се навикавају да подносе пораз, неуспех и 

осујећење. 

- Рађено је на подстицању решавања конфликата и одговорности. 

 

 

 

САРАДЊА СА 

ПОРОДИЦОМ 

БОЛЕСНОГ 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Пружена је адекватна подршка и помоћ родитељима да препознају 

потребе и да разумеју понашање детета у болници, да превазиђу 

страхове везане за болест и лечење детета. 

- Родитељ је био најбољи извор информација о интересовањима и 

искуствима детета везано за одређене активности, игре и коришћење 

вештине и материјала. 

- Родитељи су подстицани да се укључе у игру са дететом и да буду 

уз дете као подршка. 

- Родитељима је обезбеђена литература из области васпитања и 

образовања, стручни текстови са упутствима, саветима, који су се 

односили на развој детета. 

- Размењиване су информације са посетом и родитељима 

пратиоцима,свакодневно. 

- Развијано је партнерство дете-родитељ-васпитач. 

- Родитељи су упознати са њиховим правима и обавезама. 

- Радило се на едукацији родитеља у решавању проблема са дететом 

који су се јављали у току лечења.  

САРАДЊА СА 

ДИРЕКТОРОМ И 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

- Сарадња са директором Установе и стручним сарадницима 

одвијала се путем редовне размене информација.   

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА,О

РГАНИЗАЦИЈАМ

А И 

УДРУЖЕЊИМА 

- Реализована је континуирана сарадња са ОШ “Др Драган Херцог”- 

заједничко обележавање празника и других значајних датума. 

- Сарадња са “Мек Доналдсом”. 

- Сарадња са активистима “Црвеног крста”. 

- Сарадња са докторима кловновима. 

- Сарадња са лекарима и главним сестрама одељења. 
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- Сарадња са др Николић која је председник тима за акредитацију 

Института “Бањица” . 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈ

Е,ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- Вођење документације и припрема за рад реализовани су у оквиру 

редовних задатака. 

- Стручно усавршавање реализовано је на нивоу Установе и преко 

Удружења васпитача болничких група Србије кроз стручне теме, 

скупове и трибине. 
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4.6.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА 

 

 

4.6.1. Извештај о реализацији програма „Бисери“ – дечји вртић као 

креативни центар  

 

Радне 2010/11. године покренут је дугорочни практично-истраживачки пројекат под 

називом –„Бисери-дечији вртић као креативни центар“, у циљу подстицања креативности и 

неговања дечијег стваралаштва кроз интерактивне облике рада у различитим областима 

уметности. У радној 2017/18. наставили смо са истраживањем и подстицањем развоја 

универзалних људских вредности кроз тему „Нити пријатељства кроз уметнички доживљај“. 

Основни циљ нам је био:Подстицање родитеља као иницијатора активности. 

 

Циљ смо реализовали кроз: 

 

Васпитно-образовни рад на нивоу васпитних група (кроз радионице са родитељима, 

бакама, декама-на различите теме: „Правимо колаче, честитке, украсе, капе...“  ). 

 

Заједничке активности различитих узрасних група (кроз радионице између вртићких 

група на тему: „Причам ти причу“–једном месечно; прављења заједничких великих пузли у 

холу вртића –које се користе по потреби;  употпунили смо центар пријатељства-новим 

направљеним дидактичким средством које секористи према утврђеном распореду; 

интерактивне активности : припремна- старија-средња, млађа-мала школа). 

 

Сарадњу са локалном заједницом - Иницијатори посета су били родитељи- обишли смо 

општину Вождовац, били у дому здравља, посетили школе у нашој близини, учланили се у 

библиотеку „Доситеј Обрадовић“; уживали у концерту у филхармонији, радовали се посети 

зоолошком врту, обишли Београдски хиподром, упознали джокеја, јахали коње... У гостима 

нам је био и песник Владимир Андрић. 

*Сарађујемо са вртићима у нашој близини „1001 радост“, „Наша деца“, „Шећерко“–са њима 

организујемо радионице и они долазе као гости на наше манифестације. 

* ПОРОДИЧНИ КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР и даље наставља са радом (радили су се беджеви 

пријатељства, воз, направљен је бунар жеља, а родитељи су узимали активно учешће у 

тачкама и  наступу на манифестацијама са својом децом). 

 

Манифестације на нивоу објекта - Обележили смо традиционални „Сајам књига вртића 

Бисери“30.10-03.11.2017. на тему : „Кључ је у књигама“- направљен је „Ковчег заборављених 

књига“, у њему се налазе старе заборављене приче и он стоји у холу вртића и користи се 

током целе године.  

-И радну 2017/18 завршавамо традиционалним карневалом , са темом  „Музика нас спаја“, 

одржан је 29.05.2018. у дворишту нашег вртића. Иницијативу и велико учешће преузели су 

родитељи: од родитеља-сарадника, помагача, учешћа у караокама и кореографијама до соло 

певања... 
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Учешће су узели и вртићи из окружења „Шећерко“, и „1001 радост“. За крај 

овогодишњег дружења пуштени су „балони пријатељства“. 

Реализација пројекта и рад на њему даје пуно свима – деци, родитељима и 

запосленима. То је резултат тимског рада, стручног сарадника педагога и колектива вртића 

„Бисери“. 

 

 

 

4.6.2. Извештај о реализацији пројекта Отворени Монтесори програм у 

вртићу „Пинокио“ 

 

Септембра 2017. године одржан је састанак Монтесори тима на коме је договорен план 

реализације пројекта за наредну школску годину. 

Oктобра 2017. године, од 10 до 11 часова, у оквиру Дечје недеље, деца припремне 

групе вртића „Пинокио”, са својим васпитачима, директором Предшколске установе „Чика 

Јова Змај”, Лидијом Хутовић, и руководиоцем вртића, Горицом Камперелић, посетила су 

Градску општину Вождовац. Традиционалним пријемом вождовачких малишана у Свечаној 

сали општине Вождовац, на симболичан начин обележена је још једна Дечја недеља. Децу је 

примио и угостио Милош Стојановић, члан Већа задужен за предшколске и школске 

установе. Представио им је рад општине, након чега су деца имала могућност да постављају 

питања која њих интересују и да дискутују о њима. Након тога, представили су свој рад и 

презентовали неке од Монтесори материјала. 

Од 6. до 10. новембра 2017. године је реализована прва акција „Сви заједно“ у којој је 

учествовало 20 родитеља у свим васпитним групама. Један број родитеља је био активно 

укључен у рад група, док су други били посматрачи у раду са монтесори материјалима. 

23. новембра 2017. године, васпитачи „Монтесори Пинокија”, заједно са педагогом 

Мирјаном Марковић боравили су у Монтесори вртићу „Петар Пан” у Батајници. Васпитачи су 

имали прилику да посматрају све јутарње активности у вртићу „Петар Пан”, јутарњи круг, 

календар времена, индивидуални рад са Монтесори материјалима. Након тога обављена је 

струковна размена информација и педагошке праксе између васпитача и педагога. 

Од 10. – 12. јануара 2018. године у вртићу Монтесори Пинокио одржан је колегијум 

ПУ „Чика Јова Змај“. Тема колегијума је била: Документовање – примери добре праксе. 

Колегијум је водила директорка установе Лидија Хутовић. 

Фебруара 2018. године Комисија за екстерно вредновање је боравила у вртићу и 

притом доделила високу оцену за рад и квалитет програма који се рализује у вртићу 

„Пинокио“. 

30. марта 2018, родитељи деце у вртићу „Монтесори Пинокио”, заједно са децом и 

васпитачима, организовали су сађење цвећа и јестивог биља. Деца су засадила леју са поврћем 

и добила задатак да прате раст и да редовно заливају. 

У периоду од 23. до 27. априла 2018. године у вртићу „Монтесори Пинокио” је 

традиционално, као и сваке школске године, одржана акција „Сви заједно”. У акцији 

учествују деца, родитељи или баке и деке и васпитачи. Свакога дана, у периоду од 9 до 11 

часова, у свакој васпитној групи боравио је по један родитељ. Родитељи су имали могућност 

да, пре свега, посматрају јутарње активности деце (јутарњи круг и индивидуални рад са 

Монтесори материјалима) а затим да са децом реализују заједничку активност – игру. Цела 
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недеља је, кроз заједничке активности и дружење, протекла веома лепо. Игре и активности су 

биле веома разноврсне и подстицајне. 

У сарадњи са родитељима ораганизован је фестивал здравља. Вртић „Пинокио” је 

радио на тему „Здрав осмех”, правилно прање и одржавање зуба. Родитељи који су 

учествовали су Радослава Васић и Милан Куљача, стоматолози, који су деци прегледали зубе, 

разговарали са децом, направили флајер и учестовали у активностима. 

Од 25. маја до 1. јуна 2018. године реализовано је летовање на Букуљи за средњу и 

старију групу. Припремна група је имала завршну свечаност 8. јуна у дворишту вртића где су 

деца презентовала четворогодишњи боравак у монтесори Пинокиу. 

Од 18. до 25. јуна 2018. године деца млађе и припремне групе су боравили на 

одмаралишту на Руднику. 

План за почетак наредне школске године је реализација актива у вртићу Пинокио са 

темом „Документовање“. 

 

 

4.6.3.  Извештај о реализацији пројекта „Културна авантура за 

предшколце“ 

 

ОБЈЕКАТ:  „ЧИКА  ЈОВА ЗМАЈ“2 

ОБЛАСТ:   САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

ТЕМА: „КУЛТУРНА АВАНТУРА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ“                                                            

 Руководилац:Тодоровић Драгана 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: 

- стварање услова и подстицаја који ће код деце дугорочно развијати радозналост за 

актуелности из области културе, музичке, ликовне, говорне; 

- проширивање социјалног искуства ради разумевања друштвене и културне стварности; 

- унапређивање васпитно образовне праксе грађењем атмосфере међусобне сарадње 

васпитача и породице. 

 

МЛАЂА ГРУПА - Култура говора 

Циљ:богаћење речника, подстицање правилне артикулације гласова 

ЗАДАЦИ: Подстицање говора код деце кроз прозне и поетске текстове, изражајно читање 

деци, прича, бајки, басни, усвајање песмица и рецитација, објашњење непознатих речи и 

развијање пажње и концентрације 

АКТИВНОСТИ: Обрада бајки, покретна игра, обрада песама, драматизација бајке, 

гостовање позоришних представа, музички дани, дружење са децом старијег узраста. 

СЕПТЕМБАР: Златокоса, браћа Грим, Три прасета, Кристијан Андерсен, Вук и седам јарића, 

браћа Грим. 

ОКТОБАР: Јесен, Кестен, Ласта (композиције из збирке „За наше најмлађе“,Нада Хиба) 

Црвенкапа, Шарл Перо, Маца папучарка, Ела Пероци, традиционалне игре, Коларићу панићу. 

НОВЕМБАР: драматизација бајке Деда и репа, народна прича, обрада песме „Мали зека“, 

покретна игра “Иде, иде, патак“. 

ДЕЦЕМБАР: обрада песме Побуна играчака, Д.Ровере, композиције „Деда мразе, Деда 

мразе“, “Пада, пада снежак“. 
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ЈАНУАР: обрада композиције „Пекарчић“, обрада бајке „Снежана и седам патуљака“ браћа 

Грим, ситуациона игра „Код лекара“, вођена обрађеном причом „Хана код лекара“. 

ФЕБРУАР: обрада басне „Цврчак и мрав“, Езоп, обрада приче „Храбра коза“, „Бубамарин 

дијамант“, песме „Жаба чита новине“ Ј.Ј.Змај, “Крава  Џуди“. 

МАРТ: басне и приче о животињама „Гавран и лисица“, “Лисица и рода“, “Лав и миш“-Езоп 

Покретна игра уз песму „Најлепша мама на свету“,“ У срцу моје маме“, “Мамина љубав“. 

АПРИЛ: прича „Пролећни дани“, “Пролећне виле“, “Годишња доба“. 

МАЈ: “Бубамарине туфне“, прича вођена фантазијом, “Свитац тражи пријатеља“, прича, 

“Била једна бубамара“, песма. 

ЈУН: прича „Прстен на морском дну“, песма „На сребрној плажи“. 

ЈУЛ: “Рибица“, песма , “Мала сирена“, бајка. 

АВГУСТ: “Тик так, куца сат“ покретна игра, “Идемо у лов“ покретна игра, “Беба ајкула“ 

покретна игра. 

Носиоци активности: Милана Бошковић, Гордана Радовановић 

Време реализације: 2017/2018.г од септембра до августа. 

Начин праћења реализације активности: Анализа текстова, синтеза текстова, 

интерпретација, посматрање  деце кроз игру, размена искуства и информација са родитељима, 

дечји и групни портфолио, Дневник рада. 

Критеријум успешности: Рецитовање, препричавање, глума, имитација, присуство 

позоришним представама, учествовање на заједничким активностима на нивоу објекта, 

повратне информације од родитеља. 

 

СРЕДЊА ГРУПА - Музичка култура 

ЦИЉ: проширивање и подстицање сазнања о себи и свом телу кроз музичко покретне 

игре,развој музичких способности, приближавање класичне музике деци. 

ЗАДАЦИ: Развијање креативног изражавања кроз музичке активности, опонашање звукова из 

непосредног окружења, усвајање ритмичког и мелодијског односа текста и покрета, 

упознавање са делима класичне музике-прилагођено узрасту, слушање музике,упознавање са 

инструментима. 

АКТИВНОСТИ: Покретне игре, певање, слушање, препознавање звукова, традиционалне 

игре са певањем и играњем, наступ пред групом, гостовање родитеља музичара и других, 

коришћење удараљки, звечки. 

СЕПТЕМБАР: усвајање текста и мелодије песме „Другарство“, покретна игра „Ти и ја“. 

ОКТОБАР: усвајање традиционалних музичких покретних игара са певањем“, Иде маца око 

тебе“, “Ема ,есеса“, “Шири се,шири“. 

НОВЕМБАР: подстицање и проширивање сазнања о себи и свом телу кроз композиције 

„Глава, рамена, стомак, колена“, “Руке перем“. 

ДЕЦЕМБАР: припрема репертоара новогодишње приредбе, песма“Пахуљица“,“Новогодишње 

коло“,“Јелка“. 

ЈАНУАР: слушање композиције класичне музике, избор композиција за одређене активности 

нпр.спремање собе или спавање. 

ФЕБРУАР: обрада композиције „Лабудово језеро“ обрада песме „Меда брунда“ плесне 

активности „Кока и пилићи“, “Незгода“, песма, плесни програм, “У зоолошком врту“. 

МАРТ: обрада песме „Мора се признати“, “Моја бака“ песма, плесне активности „Мамино 

коло“, “Најлепша мама на свету“, “Кад смо били бебе“, “Прсти“,игра шпатулама. 
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АПРИЛ: покретне игре „Пролећно коло“, “Врабац“, “Слепи миш“, “Ускршња песма“, 

драматизација ликова из песме. 

МАЈ: песма „Пролећна вила“, покретне игре „Музичке столице“, “Ледене фигуре“, покретна 

игра „Воћна салата“, „Ивин денс“. 

ЈУН: покретна игра “Један мали паук“, “Хеј гле у шуми“, песма уз покрет, “Говор тела“ 

покретна игра уз пратњу музике „Прва љубав“, песма, “Трешња“, песма. 

ЈУЛ: песма „Рибица“, песма „Саобраћајац“, “Киша од слаткиша“ покретно музичка игра 

АВГУСТ: “Веслање “песма уз покрет, “Горе доле“ песма уз покрет“, “Маестрал“ песма.  

Носиоци активности: Вулетић Снежана, Стојадиновић Татјана. 

Време реализације: 2017/2018.године од септембра до августа. 

Начин праћења реализације активности: Анализа текста, мелодије и ритма, демонстрација 

покрета уз музику, Дневник рада, Квиз знања, ликовно изражавање подстакнуто слушањем 

композиција, дечји и групни портфолио, Сајт устнове. 

Критеријум успешности: Наступ пред публиком, иницијатива деце у избору класичних 

композиција, самоиницијативно извођење покретних игара и певање. 

 

 

СТАРИЈА ГРУПА - Ликовна култура и Културна авантура 

Циљ: стицање искуства и приближавање ликовних културних садржаја кроз сликарство, 

успоставњаље сарадње  са институцијама културе. 

ЗАДАЦИ: Подстицање ликовног изражавања код деце, стицање непосредног искуства, 

манипулисање разним материјалима и техникама, упознавање са делима познатих уметника. 

АКТИВНОСТИ: Цртање, сликање, отискивање, примењена уметност-рад са природним и 

отпадним материјалима на задате теме, посете институцијама културе. 

СЕПТЕМБАР: “Јесење воће“ цртање. 

 ОКТОБАР: “Шака у шаци“, групни рад са родитељима, “Моје породично стабло“ колаж 

техника, концерт “Београдске филхармоније, “Путовање миша Мије “ 17.10.2017. године.  

НОВЕМБАР: “Јесење лишће“ техника фротаж, оживљавање плодова природе, (кестен, жир, 

шишарка, лишће) правимо зимницу, колаж техника. 

ДЕЦЕМБАР: Дрвеће зими, примењена уметност, “Мој снешко“ темпера и колаж, “Израда 

новогодишњих украса“ радионица са родитељима. 

ЈАНУАР: „Краљевство из маште“ колаж, примењена уметност, рад са вештачким 

материјалима (шљокице, текстил, дрво, дугмићи...) илустрација басне „Лисица и рода“. 

ФЕБРУАР:рам за слике и цртеж на тему, Најбољи друг,илустрација приче „Јабука“ 

МАРТ: израда групног рада „Цвеће за маму“сликање, “Један мали цвет“мозаик. 

АПРИЛ: цртање на тему „Имобилизација повреда“, “Пролеће“ групни рад, комбинована 

техника, илустрација приче „Пробудило Сунце цврчка“. 

МАЈ: “Становници ливаде“ групни рад, комбинована техника, илустрација приче „Зунзарина 

палата“ посета у организацији Музеја града Београда, радионица „Малишани калишани“ 

обилазак знаменитости на Калемегдану 28.5.2018. Природњачки музеј „Сурлаши“ Римски 

бунар, Музеј старих заната,споменик Победнику, вожња туристичким возићем.  

ЈУН: “Морска звезда“ вајање, “Морске животиње“ колаж, Ајсберг Салат центар, посета 

плантажама, Едукација о саобраћају “Безбедни кораци у саобраћају“ 4.6.2018. 

ЈУЛ: “Морско дно“ сликање, акварел, “Папуче за плажу“, фломастер. 

АВГУСТ: “Сунцобран“ цртање, ликовне игре, како настају изведене боје, наранџаста, 

љубичаста, розе... 
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Носиоци активности: Поповић Гордана, Стојиљковић Диана. 

Време реализације: 2017/2018.године од септембра до августа. 

Начин праћења реализације активности: Дневник  рада, изложбе дечјих радова, дечји 

портфолио, групни портфолио, Културни пасош,Сајт установе. 

Критеријум успешности: Деца сама покрећу иницијативу за ликовне изражаје, цртају на 

различите начине и кроз разне технике, показују родитељима своје цртеже, причају о 

посетама,препричавају утиске, показују жељу за новим посетама, питају. 

 

 

ПРИПРЕМНА ГРУПА-Културна авантура за предшколце    

Циљ: стварање услова и подстицаја који ће код деце дугорочно развијати радозналост за 

актуелности из области културе, музичке, ликовне, говорне.  

ЗАДАЦИ: Успоставњаље сарадње са институцијама културе-музеји, галерије, ОШ, 

библиотеке, позоришта, организоване посете, учешће у радионицама.  

АКТИВНОСТИ : Посете институцијама културе, узајамне посете, подршка манфестацијама, 

посете  основним школама из окружења. 

СЕПТЕМБАР: манифестација „Дани европске баштине“ са темом „Културно наслеђе и 

природа“, Јавни акваријум и тераријум, Ликовни конкурс „Хранимо се правилно и будимо 

здрави“. 

ОКТОБАР: Београдска филхармонија, концерт „Путовање миша Мије“ 17.10.2017., ликовни 

конкурс „Железница у очима деце“. Ликовно стваралаштво „Израда дрвета од папира“ групни 

рад, колаж, примењена уметност, посета едукативног центра „Безбедност у саобраћају“. 

НОВЕМБАР: посета Центру за промоцију науке, изложба Интелигенција биљака, цртаоница 

и причаоница 21.11.2018.. 

ДЕЦЕМБАР: учешће припремне групе у обележавању Дана установе СЦ „Шумице“ 

15.12.2017. посета школи „Ј.Ј.Змај“. 

ЈАНУАР: зимовање на Дивчибарима 23. децембар. 

ФЕБРУАР: гостовање Музеја у коферу Природњачки музеј, кустос Соња Срејић, фосилни 

остаци из праисторије и ликовна радионица, израда сова од природног и отпадног материјала. 

МАРТ: посета радионици Етнографског музеја „У потрази за прегачама“, посета ОШ 

“Ј.Ј.Змај“ представа у извођењу деце четвртог разреда „Краљ жаба“ посета ОШ „Ј.Ј.Змај“ 

дочек будућих првака у дворишту школе, тематски родитељски састанак ОШ“Ђура 

Даничић“и посета деце ОШ „Ђура Даничић“. 

АПРИЛ: посета библиотеци „Доситеј Обрадовић“.  

МАЈ: посета у организацији Музеја града Београда “Малишани Калишани“ 28.5.2018. 

знаменитости града, Природњачки музеј „Сурлаши“, Римски бунар, Музеј старих заната, 

споменик  Победнику, вожња туристичким возићем.  

ЈУН: завршна приредба у Плавој сали ОШ „Ј.Ј.Змај“, Едукација о саобраћају “Безбедни 

кораци у саобраћају“ 4.6.2018. 

У организацији ПУ „Чика Јова Змај“Вождовац деца су присуствовла представама гостујућих 

путујућих позоришта: 

Октобар :“Змајева ризница“ Вождовчић 

Новембар:“Чудна шума“,позориште Театрић 

Децембар: „Дедина посла“позориште Аска 

Јануар:“Знам да знам“ позориште Гуливер 

Фебруар:“Плава планета“позориште Патуљак 
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Март:“Црвенкапа“позориште Више од игре 

Април:“Ускршња мисија“ позориште Чарапа 

Мај:“Вук и седам јарића „позориште Чарапа 

       “Пирати“позориште „Уна сага Сербика“ 

 

Носиоци активности: Драгана Бабић, Драгана Тодоровић, Јелена Живановић, Маја Перић, 

кустоси, родитељи. 

Време реализације: 2017/2018.године од септембра до јуна. 

Начин праћења реализације активности: Анализа посета, дневник рада, портфолио детета, 

портфолио групе, културни пасош, портфолио вртића,  сајт Установе. 

Критеријум успешности: Интересовање за посете-деце, родитеља, васпитача, анкета за 

родитеље. 

 

                                                                                                                                                                      

4.6.4.  Извештај о реализацији пројекта “Рано препознавање поремећаја 

говора и социо-емоционалног   развоја деце“ 

 

 

          Пројекат ,,Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце“ 

реализује се у јаслицама ,,1001 радост“ од радне 2014/2015.год. у сарадњи са Клиником за 

неурологију и психијатрију за децу и омладину. 

Циљ пројекта  је рано препознавање поремећаја развоја говора и комуникације и 

подршка деци и родитељима од стране тима медицинских сестара-васпитача јаслица ,,1001 

радост“ и тима стручних сарадника у ПУ ,,Чика Јова Змај“. 

         У радној 2017/2018.год.  реализовани су следећи задаци: 

- израда дидактичких средстава са посебним акцентом на центре за развој говора и сензорне 

центре  реализована је континуирано током целе радне године. Медицинске сестре-васпитачи 

израдили су средства за развој фине моторике, сензорно-манипулативна средства и визуелне 

картице;  

      - едукација запослених кроз  семинаре  и  стручне активе. Медицинске сестре—васпитачи 

унапредили су своје компетенције , учествовали  у  хоризонталној  размени  стеченог знања и 

научено применили у пракси;  

     -примена  различитих  инструмената  за праћење развоја и напредовања деце-на нивоу 

групе и индивидуално; 

    - праћење развоја и напредовања  као и  примена визуелних картица у млађим  групама 

вртића ,,1001 радост“ код деце којима је потребна додатна подршка  у сарадњи са 

васпитачима, стручним сарадницима  и  Тимом  за инклузивно образовање;   

- коришћење стандардизованих упитника за родитеље и медицинске сестре-васпитаче који се 

односе на ниво развоја говора и социјалне интеракције код деце; 

- едукација родитеља –организовање  тематског родитељског састанка; 

- у  оквиру  сарадње  предшколске установе ,,Чика Јова Змај“ и  Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију студенти завршне године  са студијског програма логопедија 

обавили су  у априлу стручну праксу у јаслицама ,,1001 радост“; 
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- популаризација партнерства истраживача и практичара  кроз  презентације на стручним  

сусретима – Стручни сусрети Савезa удружењa медицинских сестара предшколских установа 

Србије-октобар  2017. 

            Пројекат је реализован: уз писмену сагласност родитеља деце из јаслица ,,1001 радост“ 

(на основу Закона о заштити података о личности - "Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - 

др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012), уз сагласност ПУ ,,Чика Јова Змај“, уз одобрење 

Етичког одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, уз 

сагласност аутора упитника за превод и коришћење др.сци.мед. Дејана Стевановића.     

 

 

4.6.5.  Извештај о реализацији пројекта „Еко школа“  
 

Основни подаци о Еко-школи, специфичностима животне средине у којој се налази, 

предностима које се могу искористити, проблемима са којима се Еко-школа суочила током 

спровођења Програма и сл. 

 

ПРВИ КОРАК: ОСНИВАЊЕ ЕКО-ОДБОРА   

На састанку васпитача координатора Еко – школе и представника Савета родитеља 

једногласно одлучено да у Еко одбору буду и родитељи представници Савета родитеља сваке 

васпитне групе (променљивост), као и остали запослени у ПУ. 

 

ДРУГИ КОРАК: ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Еко одбор је донео одлуку да се у нашем вртићу бавимо екологијом, тј. имплементирамо на 

исти начин као и протеклих година, са тим што ћемо дати акценат Тоyота конкурсу (важни 

датуми), затим Тетрапак конкурсу, биодиверзитету у нашем дворишту (веверице, птице и 

дрво Ива), а посебно издвајамо „башту“, реализацији задатака кроз мноштво активности 

везано за исту. 

 

ТРЕЋИ КОРАК: ИЗРАДА ПРОГРАМА/ПЛАНА РАДА 

Описно: Изабрана тема за рад је: разврставање и прикупљање отпада. Да ли су студенти и 

запослени у Еко-школи стално обавештени о плану рада путем променљивог паноа или на 

други начин? 

Да  

Од септембра до јуна реализоване су активности везано за актуелне конкурсе као и 

обележавања заједничких датума вртића кроз посебни циљ за децу предшколског узраста уз 

мноштво задатака. Резултати континуираног рада, претходних година су показали да се 

сменом генерација утиче на шире масе, што нам је и био циљ (деца и породица) и њихову 

свест о очувању животне средине уопштено. Ове школске године 2017/2018, такође смо 

наставили са досадашњим задацима кроз циљеве пратећи важне датуме у учешћу на С&А 

конкурсу, “Свака лименка се рачуна“, Тетрапак конкурсу, масовним континуираним 

сакупљањем чепова – „Акција: Чеп за хендикеп“, одржавањем баште под слоганом „Наша 

башта може свашта“, као и пилот акцијом – Биодиверзитет – повратак веверица, изградња и 

очувања станишта кроз сарадњу са породицом. 

  

Остварена континуирана сарадња са ЈКП „Градска Чистоћа“, која траје већ четири године 

(додела рециклабилних судова и континуирано одношење разврстаног отпада). Затим такође 
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остварена сарадња са локалном заједницом (ДЗ „Вождовац“, Општина Вождовац). Учешћем 

на разним менифестацијама. 

 

Активности су се одвијале месечно по радионицама, све активности су пратиле или 

презентације или постери, такође све активности су пренете путем извештаја на сајту наше 

предшколске установе. Вртић има добру сарадњу са локалном самоуправом, као и са јавним 

комуналним предузећем.  

 

Прилог: Еко – дневник са комплетним активностима и табелама за школску 2017/2018, послат 

одвојено путем маила. 

 

ЧЕТВРТИ КОРАК: ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ 

Стална постава – презентација Еко – школе, налази се у холу вртића на самом улазу која се 

састоји од: 

- Постер – Еко – кораци 

- Потврда о статусу 

- Зелена застава 

• Фото галерија разних дешавања – презентација (променљивог карактера) 

• Електронска табла (континуиран приказ слајдова) 

• Еко – кодекс 

 

ПЕТИ КОРАК: РАД ПРЕМА ПЛАНУ И ПРОГРАМУ 

Описно: Да ли је остварено укључивање еколошких тема у све планове и програме, ако није 

где су уочени проблеми и зашто? 

Да  

Прилог: Пример одржаних активности постоји у Еко - дневнику.  

 

ШЕСТИ КОРАК: ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ И УКЉУЧИВАЊЕ МЕДИЈА 

Описно: Да ли су стални и променљиви панои постављени у складу са критеријумима из 

Упутства? 

Да  

Да ли су постери на одговарајућим местима? 

Да  

Да ли постоји лого Еко-школе?  

Да 

Да ли је одржан Пројектни дан/Дан Еко-школе и када; која је била тема/е? 

Пројектни дан обележен 29.05.2018. под слоганом „Ко се шета око света“. 

 

Да ли су активности везане за рад Еко-школе пропратили медији, и ако јесу, који? Не. 

Да ли Еко-школа има свој wеб сајт, Еко-школски блог, страну посвећену Еко-школи (навести 

адресу) или слично? Да ли се вести о активностима редовно објављују на сајту? 

Еко – школа нема свој сајт, али се сва дешавања објављују на сајту П.У. „Чика Јова Змај“ на 

адреси: .http://www.cikajovazmaj.rs/index.php/objekti/vrtici/10-vrtic-1001-radost. 

 

Да ли Еко-школа објављује свој лист (он-лине или папирну верзију) који садржи обавештења 

http://www.cikajovazmaj.rs/index.php/objekti/vrtici/10-vrtic-1001-radost
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о раду еко-патрола или другим активностима Еко-школе? 

Не 

 

СЕДМИ КОРАК: ЕКО-КОДЕКС 

Описно: Да ли постоји еко-кодекс (текст кодекса); Ко га је израдио и на који начин (израдили 

студенти путем конкурса у школи, еко-одбор на радном састанку и сл.)?. 

Да, постоји. Израдила су га деца и васпитач – координатор Славица Стоиљковић. 

                                                                                                                                                                             

Сачувај природу да дуже траје. 

Не расипај воду она живот даје. 

Уштеди енергију да не би био у мраку. 

Не загађуј ваздух да би живео на свежем зраку. 

Кад се сва ова правила сложе, живећеш у складу са  

природом, јер тако се живети треба и може. 

 

Координатори пројекта су Славица Стоиљковић-васпитач, Верица Момчиловић-васпитач, 

Алма Ангелески-мед.сестра на превентиви.  

 

 

4.6.6.  Извештај о реализацији пројекта „Вртићи без граница 3“ - подршка 

унапређивању система друштвене бриге о деци предшколског васпитања и 

образовања на локалном нивоу  

 

У сарадњи са ЦИП Центром за интерактивну педагогију а под покровитељством 

УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја и подршку Града 

Београда - Градског секретаријата за образовање од маја 2017.године наша Установа се 

укључила у реализацију пројекта „Вртићи без граница“3 -  подршка унапређивању система 

друштвене бриге о деци предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу. Овај 

пројекат доприноси реализацији Стратегије образовања у Републици Србији до 2020. године 

којом се сугерише да треба пронаћи начине да се предшколско васпитање и образовање учини 

доступним што већем броју деце узраста од 3 до 5.5 година и њиховим породицама. Једна од 

мера којом се може остварити постављени циљ јесте диверсификација ПУ, програма и услуга 

уз што већи обухват деце ван система а према потребама деце и породица. С обзиром на 

потребу укључивања Установе у пројектне активности формиран је пројектни тим кога су  

чили:   

1. Лидија Хутовић, директор Установе 

2. Гордана Пајдић, помоћник директора Установе 

3. Снежана Копривица педагог, координатор пројекта 

4. Александра Црвенић педагог, заменик координатора пројекта  

5. Горда Божовић психолог,  члан тима 

6.  Дубравка Кобац  логопед,  члан тима 

7.  Светлана Лазаревић васпитач,  члан тима 

8.  Весна Лазаревић  васпитач,  члан тима 

9.  Милина Стојановић – васпитач ,  члан тима 

10.  Весна Миленковић васпитач,  члан тима  
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11.  Александра Петковић  васпитач,  члан тима 

12. Јелена Стојиљковић  васпитач,  члан тима 

13.  Татјана Животић мед.сестра  васпитач,  члан тима 

14.  Данка Поповић  логопед волонтер,  члан тима 

 

Осим чланова пројектног тима, у обуке које организује ЦИП Центар за интерактивну 

педагогију укључено је још 16 васпитача. Услове за реализацију пројекта у сарадњи са 

локалном самоуправом обезбедио је директор Установе. 

У овој радној години  у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“ у ПУ „Чика Јова Змај“ 

реализовае су следеће активности: 

 

Састанци: 

- 4 редовна састанка пројектног тима (7.9.2017, 8.3.2018., 25.5.2018., 30.05.2018.) и састанак са 

колективом у објекту „Брезе“ и „Чика Андра 2“ 

 

Анкетирање родитеља:  

- Анкетирање родитеља о потребама деце и породице за кратким/полудневним програмима 

(септембар 2017.године). 

 

Кратки и полудневни програми 

- Реализација кратких програма на локацији „Брезе“ („Прича до приче и бајка ниче“, „Нова 

година нам стиже“, „Шта ћу бити кад порастем“) и „Чика Андра 2“ („Моје тело“).  

- Уређење и опремање простора у МЗ Рипањ и ОШ „Бранислав Нушић“. 

- Отварање полудневних програма на локацијама МЗ Рипањ (2 групе – почетак у новембру и 

децембру 2017.године) и ОШ „Бранислав Нушић“ (1 група – почетак у марту 2018.године). 

Укупан број деце који је обухваћен кратким и полудневним програмима од јула 2017. до 

септембра 2018. године је 88-оро деце.  

 

Стручно усавршавање:  

- Присуство Конференцији „Најважније улагање у будућност земље – рани развој 

детета“28.9.2017.године (присуствовали: директор Лидија Хутовић и Снежана Копривица 

педагог); 

- Округли сто „Изазови инклузије у ПВО  - праведност, обухват, подршка“ 29.9.2017. године 

(присуствовали: Горда Божовић психолог, Александра Црвенић педагог, Светлана Лазаревић 

васпитач);  

- Менторски састанак 26.10.2018. - анализа реализованих активности и договор око 

активности у наредном периоду (присуствовали: Снежана Копривица педагог, Горда Божовић 

психолог, Дубравка Кобац логопед, Данка Поповић логопед стажиста, Весна Лазаревић 

васпитач, Ана Јојић васпитач, Данијела Даниловић васпитач, Милица Јечменић васпитач, 

Александра Петковић васпитач); 

- Посета вртићима у Лозници 17.11.2017. године  (Јадранска Лешница) – увид у средину за 

учење и документацију (присуствовали: Гордана Пајдић помоћник директора, Александра 

Црвенић педагог,  Весна Лазаревић васпитач, Ана Јојић васпитач, Данијела Даниловић 

васпитач, Светлана Лазаревић васпитач, Весна Миленковић васпитач);  

- Обука у Крупњу „Планирање и развијање диверсификованих програма“ 18. и 19.11.2017. 

године (присуствовали: Гордана Пајдић помоћник директора, Александра Црвенић педагог,  
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Весна Лазаревић васпитач, Ана Јојић васпитач, Данијела Даниловић васпитач, Светлана 

Лазаревић васпитач, Весна Миленковић васпитач); 

- Електронске обуке „Диверсификовани програми“ и „Хоризонтално учење“.  

- Менторски састанак у ПУ „Чукарица“, објекат „Сањалица“ 10.1.2018. – креирање програма 

и документовање (присуствовали: Снежана Копривица педагог, Александра Црвенић педагог,  

Весна Лазаревић васпитач, Данијела Даниловић васпитач, Светлана Лазаревић васпитач, 

Весна Миленковић васпитач); 

- Менторски састанак „Средина за учење и дечији портфолио“  у ОШ „Бранислав Нушић“ 

8.6.2018. (присуствовали: Лидија Хутовић директор Установе, Снежана Копривица педагог, 

Александра Црвенић педагог, Дубравка Кобац логопед, Данка Поповић логопед стажиста,  

Весна Лазаревић васпитач, Ана Јојић васпитач, Данијела Даниловић васпитач, Весна 

Миленковић васпитач); 

- Округли сто „Управљање системом предшколског васпитања и образовања“ 4.7.2018. 

године (присуствовали: Горда Божовић психолог, Александра Црвенић педагог). 

 

Хоризонталне размене:  

- Посета вртићима у Лозници 17.11.2017. године  (Јадранска Лешница) – увид у средину за 

учење и документацију. 

- Посета вртићу у Заблаћу код Чачка 24.4.2018.године – увид у средину за учење и 

документацију. Размена исксутава између четири ПУ: ПУ „Наше дете“, ПУ „Чукарица“, ПУ 

„Зрењанин“ и ПУ „Чика Јова Змај“ (присуствовали: Лидија Хутовић директор Установе, 

Гордана Пајдић помоћник директора Установе, Снежана Копривица педагог, Александра 

Црвенић педагог, Вера Цвијановић педагог, Мирослава Јоксимовић психолог, Весна 

Лазаревић васпитач, Ана Јојић васпитач, Данијела Даниловић васпитач, Весна Миленковић 

васпитач, Светлана Лазаревић васпитач). 

- ПУ „Чукарица“ - „Повећање праведности ПВО креирањем различитих програма“ 

30.05.20185.године (присуствовали: Снежана Копривица педагог, Александра Црвенић 

педагог, Весна Лазаревић васпитач, Весна Миленковић васпитач и Милина Стојановић 

васпитач). 

- ПУ „Зрењанин“ – „Рад на кратким програмима“ 27.6.2018. године (присуствовали: 

Александра Црвенић педагог, Горда Божовић психолог, Вера Цвијановић педагог, Ана Јојић 

васпитач, Данијела Даниловић васпитач, Весна Миленковић васпитач, Светлана Лазаревић 

васпитач). 

- ПУ „Чика Јова Змај“ – „Одрживост пројекта“ 31.08.2018. године (присуствовали: Лидија 

Хутовић директор Установе, Гордана Пајдић помоћник директора Установе, Снежана 

Копривица педагог, Александра Црвенић педагог, Вера Цвијановић педагог, Мирослава 

Јоксимовић психолог, Taња Матић педагог, Данка Поповић логопед, Весна Лазаревић 

васпитач, Ана Јојић васпитач, Данијела Даниловић васпитач, Весна Миленковић васпитач, 

Светлана Лазаревић васпитач, Милина Стојановић васпитач). 

 

Презентовање пројекта на нивоу Установе:  

- Презентовање извештаја о имплементацији пројекта на Васпитно-образовном већу одржаног 

13.09.2017.године (презентовала Снежана Копривица педагог). 

- Презентовање извештаја о имплементацији пројекта на Управном одбору одржаног 

15.09.2017.године (презентовала Александра Црвенић). 
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-  Упознавање запослених са имплементацијом пројекта и електронским обукама на 

Колегијуму, одржаном 20.04.2017. године (презентовала Александра Црвенић педагог).  

 

Презентовање пројекта на нивоу локалне заједнице:  

- Презентација досадашњих искустава, начина за превазилажење тешкоћа на састанку са 

представницима града, општина и ПУ укључених у пројекат, који је одржан  20. 9.2017. 

године (присуствовали: Лидија Хутовић директор Установе, Снежана Копривица педагог, 

Александра Црвенић педагог, Горда Божовић психолог).  

- Емисија „Водич за родитеље“ – завршна активности кратког програма „Прича до приче и 

бајка ниче“. 

 

Поред наведених активности, чланови пројектног тима су учествовали у изради 

промотивног материјала, набавци промотивног и потрошног материјала, набавци и 

монтирању  намештаја, структуирању простора... О реализацији овог пројекта води се 

посебна документација. 

 

 

4.6.7.  Извештај о реализацији пројекта „НТЦ програм“  

 

             У радној  2017./18. год област коју смо одабрали била је “Дечји развој и напредовање” 

и “Подрша деци и породици“ са темом  “Дете у свету уметности“. Циљ нам је био  “Увођење 

деце у свет симбола” 

           У току године поставили смо низ задатака. Један од задатака био је - обогаћивање 

материјала потребних за обраду земаља света који смо реализовали уз укључивање родитеља 

(заставе и симболи земаља). Обогатили смо средину за учење/радну собу израдом  

дидактичког материјала потребног за  реализацију НТЦ недеља током године (провлачилице, 

убадаљке, низаљке, домине, пазл, слике познатих сликара, ребуси, парне слике, прича у 

слици...). Још један задатак био је и припрема средине за учење задацима за развој равнотеже, 

акомодације око-рука. Обновили смо траке у холу, израдили нове игре у холу вртића, 

осликавали игре у  дворишту, соби/поду. Критеријум успешности су  нам  била деца која  

самостално и свакодневно играју игре са усвојеним правилима. Децу смо упознали са 

земљама света кроз обраде бајки и издвајањем симбола за сваку бајку. Неке од бајки биле су - 

„Снежана и седам патуљака“ , „ Три прасета“, „ Ружно паче“, „Мала Сирена“, „ Палчић“, „ 

Краљевић рачић“ „Бајка о Рибару и рибица“ , „Краљ Матеја и чизма“, „ Снежна краљица“,   

„Бајка о Снешку“ , „ Ивица и Марица“,  „ Хајди “,  „Јежева кућица“, „Чика Јовина ризница“...  

У сарадњи са родитељима окитили смо зграду, јелку и снимали тематски маскенбал “Ја као 

главни јунак бајке“. Баке и деке, учесници радионица, помогли су нам да у народној 

традицији хеклањем, цупаљкама, прављењем зимнице. У потпуности смо реализовали  

задатак: Учење песмица уз помоћ симбола. Деца су усвојила свих 20 песама које се налазе на 

великим паноимау радним собама и холу вртића. У потпуности смо реализовали 

квизове/провере наученог (3 пута годишње), на којима су деца кроз  интеракцију, асоцијације, 

парне слике, исказала усвојено знање.  

            Праћење дечјег развоја и напредовања као и подршку деци и породици бележили смо у  

чек листе, фотографисали активности, снимали наступе. Размењивали са родитељима 

напредовање деце на отвореним вратима, упитницима о утисцима након обиласка музеја, 

позоришта. Са члановима савета родитеља обављали смо  и електронску комуникацију. На 
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почетку године обавештени су о оба Акциона плана и активностима нашег вртића што им је  

омогућило благовремено укључивање у васпитни рад. 

            Свој рад евалуирали смо тимски тромесечно. На једном од састанака присуствовала је 

Александра Црвенић - педагог и Марина Илић - спољни сарадник. Вредновање  од стране 

родитеља наше примене НТЦ програма кроз упитнике реализоваћемо почетком наредне 

године у сарадњи са стручним сарадником и спољним сарадником за праћење реализације 

програма у вртићу. 

 

 

4.6.8.   Извештај о реализацији услуга породици 

 

Летовање и зимовање деце  

 

          Током радне 2017/18. године организовано је зимовање и летовање деце. Зимовање је 

реализовано у периоду од новембра 2017. до марта 2018. године, на планинама Букуља, Гоч, 

Рудник, Дивчибаре и Тара. Летовање је реализовано у току месеца јуна 2018.године, на 

планинама Гоч, Тара, Рудник, Букуља и Дивчибаре.  Број деце који је летовао и зимовао ове 

године је 1392 деце. 

 

 

Зимовање 2017/2018      

       

ред

.бр. Дестинација и период боравка 

Координ

атори 

Број 

група 

које су 

борави

ле 

Број 

деце 

која су 

боравил

а   

1 Рудник на Руднику 29.11.-06.12.2017. 2 9 94   

2 Рудник на Руднику 06.12.-13.12.2017. 2 10 95   

3 Митровац на Тари 11.01.-18.01.2018. 1 6 53   

4 Митровац на Тари 12.01.-19.01.2018. 1 5 55   

4 Митровац на Тари 12.02.-19.02.2018. 1 7 61   

5 Дивчибаре 17.01.-24.01.2018. 1 6 59   

6 Дивчибаре 07.02.-14.02.2018. 2 16 149   

7 Букуља 27.02.-06.3.2018 2 9 72   

8 Букуља 06.3.-13.03.2018. 1 7 61   

9 Гоч  14.02.-21.02.20158. 2 10 99   

    1

0 Дивчибаре 21.3 0 4 39   

    15 89 837   
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Летовање 2018.год. 

       

   Дестинација и период боравка  Бр.гр.  

 

Бр.дец

е   Гратис  

 

Васит

ач  

 

Коорд

инато

р  

1 Митровац на Тари 07.6.-14.6.2018. 12 128 5 12 2 

2 Митровац на Тари 08.6.-15.6.2018. 9 98 3 9 1 

3 Станишинци - Гоч 21.6.-28.6.2018. 3 30 3 3 0 

4 Рудник на Руднику 18.6.-25.6.2018. 6 60 0 6 1 

5 Рудник на Руднику 28.5.-04.6.2018. 3 28 0 3 0 

6 Букуља у Аранђеловцу 25.5.-01.6.2018. 6 61 0 6 0 

7 Букуља у Аранђеловцу 01.6.-08.6.2018. 7 69 2 7 1 

8 

Стеван Филиповић - Дивчибаре 04.6.-

11.6.2018 2 22 2 2 0 

9 

Стеван Филиповић - Дивчибаре 18.6.-

25.6.2018 6 59 2 6 1 

  Укупно 54 555 17 54 6 

 

О месту и времену поласка аутобуса, обавештаван је МУП Вождовац чија 

саобраћајна контрола редовно контролише исправност аутобуса ангажованих за превоз деце. 

Организација летовања и зимовања протекла је без проблема, велики број деце је 

квалитетно укључен у реализацију наставе у природи. 
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5.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ПОРОДИЦОМ 

 
Током претходне радне године настављен је рад на унапређивању свих облика сарадње 

са породицом - информисање, саветодавни рад и едукација и учешће и иницијатива 

родитеља/старатеља и остваривању садржајније улоге родитеља, њиховог партнерског 

учешћа у васпитно-образовном раду.  

Према Годишњем плану сарадња са породицом, током године, реализована је на три нивоа: 

- на нивоу Установе 

- на нивоу објекта 

- на нивоу васпитних група 

Узависности од нивоа сарадње реализатори су били директор Установе, васпитачи, 

медицинске сестре васпитачи, стручни сарадници и сарадници.  

 

Реализација информативног облика сарадње 

 

  Информативни облик сарадње реализован је путем паноа, информатора, флајера, сајта 

Установе као и кроз родитељске састанке и разговоре са родитељима. 

На нивоу сваког објекта постоји информативни пано за који садржи све неопходне 

информације о раду Установе, важним датумима, актуелним дешавања у вртићу и граду 

намењена деци и родитељима.  

На нивоу васпитних група табле за родитеље садрже информације које се односе на 

васпитно-образовни рад (месечни план), актуелна дешавања у васпитној групи, текстове из 

области дечјег развоја, исхране, здравствене и социјалне заштите. Текстови су настајали у 

сарадњи са стручним сарадницима, сарадницима и сестрама на превентиви. Такође, васпитно-

образовни рад је родитељима презентован путем изложби дечјих радова и продуката 

стваралаштва, фотографија. 

Када су у питању интерактивни панои, запажа се да родитељи прихватају овакав начин 

комуникације уз мотивацију васпитача те сматрамо да би требало наставити рад на 

унапређивању овог облика комуникације са родитељима кроз осмишљавање нових садржаја. 

У сваком објекту постоји кутак за родитеље који садржи едукативне и информативне 

материјале (информаторе, флајере) који се током године мењају и допуњавају. Заступљеност 

тема била је у складу са актуелним дешавањима из области дечјег развоја и васпитања, 

исхране, здравља и социјалне заштите. 

Информативни облик сарадње развијан је и кроз родитељске састанке и разговоре са 

родитељима. На почетку радне године у свим објектима одржани су општи родитељски 

састанци  у циљу упознавања родитеља са радом Установе и избора чланова Савета родитеља.   

Током године родитељима је омогућено праћење и редовно информисање о раду 

Установе путем сајта Установе.  
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Реализација саветодавног рада и едукације родитеља  

 

Током ове године настављено је организовање Саветовалишта за родитеље и запослене 

у Установи које води тим педагога, психолога, логопеда и социјалних радника. 

Саветовалиште се одржавало друге среде у месецу од 8 до 14 часова у објектима „Дизниленд“ 

и „Шећерко“, са циљем пружања подршке породици у области неге, васпитно-образовног 

рада, психофизичког развоја деце и социјалне заштите.  

Тематски родитељски састанци су реализовани у складу са потребама праксе а у 

сарадњи са стручним сарадницима. У готово свим целодневним и четворочасовним групама 

припремног предшколског програма током године су реализовани састанци са темом 

„Припрема за полазак у школу“. Реализатори су били васпитачи, стручни сарадници Установе 

и стручни сарадници основних школа.  

 

 

Вртић Тема родитљског састанка Група 

Вивак Адаптација Млађа група 

Цицибан Адаптација Млађа  група 

Дисциплина и понашње деце Средња група 

Брезе Адаптација деце Млађа група 

Припрема за полазак у школу Припремна група 

ЧЈЗ 2 Адаптација Млађа група 

Језичке игре Средња група 

Културна авантур аза предшколце Старија група 

Припрема за полазак у школу Припремна група 

Шећерко Припрема деце за полазак у школу  Припремне групе 

Петар Пан Правила понашања у вртићу Сви 

Припрема за полазак у школу Припремне 

Жикица 

Јовановић 

 

Адаптација деце Млађа и средња група 

Праћење развојних могућности деце кроз 

дечији портфолио 

Средња и старија група 

Невен Адаптација деце 

Осамостаљивање 

Млађа група 

Припрема за полазак у школу Припремна група 

Васа Чарапић  Прелазак деце из јаслица и организација 

рада  

Млађа група  

Чика Андра 2 Адаптација деце Млађа група 

Сестре 

Букумировић 

Шта очекујемо да постигнемо у ППП-у Старија 1 

Како се припремити за рекреативну 

наставу 

Средње, старије, 

мешовита, припремне 

групе 

Како и шта током адаптације Млађа 1 

Чика Андра 1 Адаптација 

 Полазак у вртић 

Млађа група 

Шта смо научили Све групе 

Др Ненад Парента Адаптација Све групе 
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Полазак у школу Припремна  

Мила Јевтовић  Конфликти у групи Средња група 

Смернице у васпитању и неопходност 

узајамне сарадње 

Старија група 

Припрема деце за школу Припрмена 

Плави чуперак Полазак у школу Припремна  

Пинокио Путовање ка партнерству Све васпитне групе 

Штрумфета Орална хигијена Све групе 

Значај уређења средине за учење Све групе 

Наша деца  Адаптација деце  Млађа група 

Полазак у школу Припремна  

Дизниленд Адаптација Млађа група 

Бисери Адаптација деце Млађа и мешовита група 

Полазак у школу  Припремна и ППП 

1001 радост Адаптација деце Млађа група 

Звончица Адаптација деце 

Припрема за школу 

Млађа-средња група 

Старија- припремна група 

 

 

Јасле Тема родитељког састанка Васпитна група 

„Дечја радост“ „Адаптација“ Средња  група 

„Чика Јова Змај 2“ „Адаптација“ 

„ММР вакција“ 

„Културно-хигијенске навике“ 

све групе 

„Лептирић“ „Адаптација (режим дана)“ старије групе 

„1001 радост“ „Рано препознавање поремећаја говора и 

социоемоционалног развоја деце“ 

све групе 

„Сестре 

Букумировић“ 

„Адаптација деце на јасле“ средње групе 

„Зрнце“ „Како олакшати деци адаптацију“ све групе 

„Невен“ „Адаптација новоуписане деце и прелазак 

деце из јаслица у вртић“ 

све групе 

„Брезе“ Адаптација“ 

 „Културно-хигијенске навике“ 

све групе 

„Мила Јевтовић“ „Адаптација“ 

„Осамостањивање“ 

„Портфолио“ 

Старија група 

„Штрумфета“ Адаптација новопримљене деце Све групе 

 

 

Учешће и иницијатива родитеља 

 

Рад на развијању сарадње са породицом резултирао је континуираним учешћем 

родитеља/старатеља у непосредном васпитно-образовном раду као и њиховом иницијативом 

за унапређивањем средине за учење. 
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Радионице са родитељима реализоване су током године у свим објектима. Најчешће су 

биле везане за актуелна дешавања, поводом међународних и верских празника као и израде 

дидактичких средстава на теме: Дечја недеља, Нова година, 8.март, Сајам науке, Васкрс и др. 

Неке радионице биле су реализоване у циљу оплемењивања простора и средине за учење.  

У зависности од актуелне теме/пројеката васпитачи су родитеље укључивали у 

непосредну реализацију васпитног рада кроз приказивање својих занимања 

(родитељ/старатељ предавач - лекар, стоматолог, вајар...), хобија, вештина, свирање 

инструмената, читање прича, спортска дружења и сл.  

У појединим вртићима родитељи/старатељи  су се као волонтери/сарадници 

укључивали у организацију и реализацију манифестација као што су: новогодишњи 

маскенбал, Вашаријада, Сајам науке, карневали.  

За потребе реализације васпитног рада родитељи су, у складу са својим могућностима, 

иницирали и учествовали у прикупљању амбалажног и потрошног материјала као и у уређењу 

дворишта, тераса, ходника и других простора вртића. 

 

 

5.1. РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ  

 

У јуну 2018. године спроведена је анкета за родитеље. Анкетирање 113 родитељ деце 

старијих група из пет вртића и шест јасала. Вртићи из којих су анкетирани родитељи су: 

Штрумфета, Колибри, Шећерко, Сестре Букумировић, Др Ненад Парента (укупно 68 

анкета). Јасле из којих су анкетирани родитељи су: Љоља, Брезе, Радосно детињство, Сестре 

Букумировић, Ђулићи, Шећерко (укупно 45 анкета). Анкета је садржавала 7 питања 

отвореног и затвореног типа.  

У наставку су приказани резултати анкете.  

 

 

- На који начин су родитељи били укључени у процес праћења и документовања развоја 

и напредовања деце 

 

Питање бр. 1: „На који начин сте 

били укључени у процес праћења и 

документовања развоја и 

напредовања Вашег детета?“ 

Вртићи Јасле Укупно % 

а) попуњавање упитника о развоју и 

напредовању мог детета 

13 6 19 13% 

б) одабир радова и података за 

портфолио 

18 10 28 19% 

в) усмена размена информација са 

васпитачима 

64 32 96 66% 

г)панои 

г-јасле) размена информација, 

тематске радионице 

1  2 3 2% 
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У 66 % случајева родитељи су у процес праћења и напредовања развоја њиховог детета 

били укључени путем усмене размене информација, у 13% случајева путем попуњавања 

упитника о развоју и напрадовањудетета, у 19% кроз одабир радова и података за 

портфолио, а у осталим ситуацијама кроз разговор са децом и интерактивни пано, 

радионице. 

 

 
 

 

 

- На који начин су родитељи били информисани са напредовањем детета у 

различитим аспектима развоја 

 

 

Питање бр. 2: „На који начин су Вас 

васпитачи информисали са 

напредовањем Вашег детета у 

различитим аспектима развоја током 

протекле године?“ 

Вртићи Јасле Укупно % 

а) индивидуални разговори са 

васпитачима 

62 42 104 66% 

б) анализа дечијег портфолија са 

васпитачима 

27 7 34 22% 

в) интерактивна свеска 8 1 9 6% 

г) панои, отворена врата 6 / 6 4% 

 

У највећем проценту (66%) случајева васпитачи су родитеље информисали са 

непредовањем детета у различитим аспектима развоја путем инидивидуалних разговора, у 

На који начин сте били укључени у процес праћења и 
документовања развоја и напредовања Вашег детета 

) попуњавање упитника о 
развоју и напредовању мог 
детета 13% 

одабир радова и података за 
портфолио19% 

усмена размена информација 
са васпитачима 66% 

панои, размена информација, 
тематске радионице 2% 
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22% ситуација кроз анализу дечијег портфолија, у 14% путем интерактивне свеске а у 6% 

путем паноа, отворених врата. 

 

 
 

 

- На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада 

 

Питање бр. 3: „На који начин сте 

били упознати са садржајима 

васпитно-образовног рада?“ 

Вртићи Јасле Укупно % 

а) месечни план 32 

 

25 57 18% 

б) дечији продукти 41 36 77 25% 

в) родитељски састанци 39 22 61 20% 

г) приредбе 22 2 24 8% 

д) радионице 41 22 63 20% 

ђ) сајт Установе 1 15 16 5% 

е) фото-записи 1 10 11 3% 

ж) 

ж—јасле) отворена врата, разговор 

1 3 4 1% 

 

Родитељи су са садржајем васпитно-образвоног рада били упознати у највећем броју 

случајева путем родитељских састанака (20%), дечијих продуката (25%), радионица (20%) , 

потом, месечног плана (18%), у мањем броју случајева кроз приредбе, фотозаписе и сајт 

На који начин су Вас васпитачи информисали са 
напредовањем Вашег детета у различитим аспектима 

развоја током протекле године 

индивидуални разговори са 
васпитачима 66% 

анализа дечијег портфолија са 
васпитачима 22% 

интерактивна свеска 6% 

панои, отворена врата 4% 
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Установе. Родитељи су такође били упознати са садржајим васпитно-образовног рада кроз 

отворена врата, разговор са васпитачем. 

 

 
 

 

 

 

- На који начин су родитељи били укључени  у адаптацију детета 

 

Питање бр. 4: „На који начин сте били 

укључени у адаптацију Вашег детета на 

вртић/јасле?“ 

Вртић Јасле Укупно % 

а) обилазак објекта са дететом пре 

поласка 

54 27 81 66% 

б) боравак у групи за време адаптације 12 10 22 18% 

в) разговор са васпитачем, са дететом, 

боравак детета пар сати, разговор са 

дететом и васпитачем, флајери, панои, 

брошуре  

6 13 19 16% 

 

У адаптацију детета на вртић, родитељи су у 66% случајева били укључени кроз 

обилазак објекта пре поласка детета у вртић. Одређени број родитеља (18%) је боравио са 

дететом у групи за време адаптације, док су остали родитељи у адаптацију детета били 

укључени путем усмене размене информација са васпитачем, краћег боравка детета у групи, 

флајера, паноа, брошуре. 

 

На који начин сте били упознати са садржајима 
васпитно-образовног рада 

месечни план 18% 

дечији продукти 25% 

родитељски састанци 20% 

приредбе 8% 

радионице 20% 

) сајт Установе 5% 
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- Учешће родитеља у активностима, манифестацијама Установе, иницијативе 

родитеља 

 

На питање коју улогу сте имали у активностима, манифестацијама Установе и у којим 

активностима, манифестацијама су учествовали, родитељи су наводили да су у већини 

манифестација учествовали као посетиоци, док је одређени број родитеља учествовао и као 

волонтер у активностима (у групи, у објекту, дворишту), сарадник-предавач, учесник 

радионице. Манифестације и активности које су навели, у којима су родитељи учествовали 

су: Сајам науке, Фестивал здравља, Вашаријада, прославе празника, приредби. Поред 

манифестација, учешће су узели и на радионицама, одласцима у позориште, пројектима.  

 Неки од родитеља су иницирали активности које су унапредиле рад објекта, те 

активности су: акција прикупљања новца за уређење, средства за рад, уређење дворишта, 

доношење играчака, читање прича, презентовање обичаја, предлог предавања о саобраћају. 

 

 

- Шта је било добро 

 

Према мишљењу родитеља, у овој радној години као добро је наглашена сарадња са 

васпитачима и рад васпитача са децом. Поменути  су и поверење које постоји, међусобни 

односи, задовољна деца, квалитет васпитно-образовног рада, исхрана, адаптације, брига о 

деци итд. Родитељи су издвајали као добре и радионице, приредбе, одласке у позориште, 

посете  (библиотека, црква, пијаца, Дом здравља, кројач, фризер...), затим, манифестације 

Установе, излете, екскурзије. Често је одговор био и да не би ништа мењали.  

 

 

 

 

На који начин сте били укључени у адаптацију Вашег 
детета на вртић/јасле 

обилазак објекта са дететом 
пре поласка 66% 

боравак у групи за време 
адаптације 18% 

разговор са васпитачем, са 
дететом, боравак детета пар 
сати, разговор са дететом и 
васпитачем, флајери, панои, 
брошуре 16% 
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- Шта је потребно унапредити 

 

Родитељи сматрају да је потребно унапредити опремљеност објеката (уређење објеката, 

дворишта...), затим повећати број васпитача и група. Такође је поменуто и да се може 

унапредити информисање родитеља, повећати број излазака напоље, више излета, више 

манифестација, радионица и других врста активности ван објеката. Појављује се појединачно 

предлог за бољу сигурност, хигијену, преглед деце, сарадња са Управом, родитељски 

састанци, додатна понуда активности (језик, глума...). 

 

- Предлози родитеља за унапређење 

 

Родитељи у највећем броју предлажу да се уреде објекти, дворишта, мобилијар, 

безбедност деце, реновирање. Затим, да се чешће организују посете, излети, додатне 

активности. Помиње се и хигијена у објектима, број запослених, број деце. Број предлога се 

односи на чешће радионице, боравак родитеља у групи и специфичне активности (спорт, 

језик...). 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 

Значајну улогу у раду предшколске установе, као и у унапређивању васпитно-

образовног рада има друштвена средина. Током претходне године Установа је сарађивала 

са Општином Вождовац, МЗ Вождовац, Градским Центром за социјални рад - одељење 

Вождовац, ДЗ Вождовац, Центром за културу и спорт „Шумице“, ДКЦ Београд, основним 

школама и другим предшколским установама. Од велког значаја била нам је сарадња и 

стручна помоћ Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Министарства Просвете 

науке и технолошког развоја, Министарства за рад и социјалну политику, ЦИП – Центра за 

интерактивну педагогију, Филозофског факултета, Учитељског факултета и Медицинске 

школе Београд. Протекле године консултације са просветним саветницима значајно су 

доприносиле процесу размене искустава, стручној подршци медицинским сестрама, 

васпитачима и стручним сарадницима. 

Током радне године настављена је добра сарадња са СУВАС-ом, Удружењем 

медицинских сестара предшколских установа Србије, Удружењем васпитача Београда као 

и Удружењем стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије. 

Сарадња са друштвеном средином одвијала се у циљу богаћења дечјег искуства и 

реализације васпитно-образовног рада ван простора вртића. Сваки објекат је кроз 

различите облике сарађивао са друштвеном средином. Највећа сарадња остварена је са 

васпитно-образовним институцијама, нарочито школама, затим са установама културе, 

социјалне и здравствене заштите и спортским центрима.  

 

Установе са којима су сарађивали вртићи и јасле: 

 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА  

НАЗИВ УСТАНОВЕ  

Установе 

социјалне и 

здравствене 

заштите  

Општина Вождовац, Дом здравља Вождовац, Градски завод за заштиту 

здравља, Дом за незбринуту децу у Звечанској улици, Дом за стара лица, 

Завод „Милан Јовановић Батут“,Клиника за неурологију и психијатрију 

за децу и омладину, Београд, Клиничко болнички центар, Онколошко 

одељење,апотеке Београд, апотека „Ливада“, Хитна помоћ,  Клиника за 

неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд , Дом за стара 

лица „Костић“, „Тиршова“, „Степин зубар“, ВМА.  

Установе 

културе 

(музеји, 

позоришта, 

библиотеке)  

Музеји: Музеј поште, Музеј аутомобила, Етнографски музеј, 

Природњачки музеј, Науке и технике, Шумска управа Авала, Војни 

музеј, Музеј примењене уметности, Музеј Ваздухопловства, музеј 

Афричке уметности, музеј Николе тесле, музеј старих заната, Педагошки 

музеј. 

Позоришта: „Пан театар“, „Шумице“, „Вождовчић“, „Патуљак“, „Аска“, 

„Гуливер“, „Чарапа“, „Више од игре“, „Театрић“, „Чаробна радионица“, 

„Пинокио“, „Уна сага сербика“, „Душко Радовић“, „Бошко Буха“, „Арс 

лонга“„Више од игре“, „Аска“,Арт гест 

Бибилотека: „Филип Вишњић“, „Ј. Ј. Змај“, „Народна библиотека“ 
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,,Доситеј Обрадовић'' 

Остале установе: Планетаријум, Београдска филхармонија, 

Мадленијанум, Фестивал анимираног филма,  

Образовање и 

наука  

Основне пколе: ОШ „Данило Киш“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ 

„Ђура Даничић“, ОШ „Васа Чарапић“, ОШ „Бора Станковић“, ОШ 

„Веселин Маслеша“, ОШ „Филип Филиповић“, ОШ „Карађорђе“, ОШ 

„Јанко Веселиновић“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Ђура Даничић“, 

ОШ „Бранислав Нушић“,  

Остале установе: Полицијска станица, Ајсберг салат центар, 

Инсиститут за хемију. Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију –ФАСПЕР, Висока здравствена школа струковних 

студија, Филозофски факултет, Институт Винча, Завод за васпитање деце 

и омладине „Васа Стајић“. 

Знаменитости  Авала, Пијаца Вождовац, Калемегдан, Споменик Војводи Степи 

Степановићу, Црква Светог Јована Владимира, Црква Свветог 

Преображења,  Црква Свете Петке, Црква Светог Марка, Црква Свете 

Марије Магдалене 

Ташмајдански парк, Београђанка. 

Спорт и 

рекреација 

 

СЦ Бањица, СЦ Шумице, Маратон у Зоо врту, Стадион „Ратко Митић“, 

Ролеријада 2018.године. 
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7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 
 

 

7.1. Манифестације и обележавање значајних датума  

 

У радној 2017/18. години, реализован је велики број манифестација на којима су 

учествовали сви објекти Установе, као и родитељи, породице у улогама посетилаца, али и 

реализатора, учесника.  На манифестацијама је било запажено присуство представника 

локалне заједнице. 

            Обележавање значајних датума и реализација манифестација су протекли 

представљањем и организовањем активности од стране објеката, група и у међусобној 

сарадњи. Најзначајнији број објеката и васпитних група је учествовао, ове године на 

Вашаријади, затим Дечјој недељи и Чика Јовиној недељи. 

На нивоу Установе, као и ван Установе, током године, обележени су различити 

значајни датуми и одржане следеће манифестације: 

 

ВАШАРИЈАДА 

 

             Тема овогодишње Вашаријаде је била „Мостови међу генерацијама“. Од вртића 

учешће су узели, поред осталог и објекти са следећим активностима: „Чика Андра 1“ - 

Игренекад и сад – са учешћем свих вртићкох група из објекта; „Петар Пан“ – традиционалне 

игре „Крајцарице“; гостовање баке детета и заједничка израда декорације гостињског стола; 

„Невен“ – традиционална игра „Набацивање“; „Плави чуперак“ – традиционалне игре 

„ношење ораха у чашици“ , „тајновити предмет“; „Наша деца“ - „кликеријада“; „Жикица 

Јовановић“ – народна кола „Дивна, Дивна“ и штанд народне традиције; „Штрумфета“ – све 

вртићке групе су учествовале  у сарадњи са Геронтолошким центром. Јаслене групе су 

учествовале највише укључивањем свих група, понегде само старијих јаслених група и то 

кроз: израду цртежа, израду средстава, реквизита, израду и презентације дидактичких 

средстава, први јавни наступ, изложбу дечјих радова, штанд старина,  учешће чланова 

породица. 

 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

 

Тема овогодишње Дечје недеље је била „Градимо мостове међу генерацијама за радост 

сваког детета“ и одржана је од 2 - 6.10.2017. године.  У оквиру вртића Установе организоване  

су: радионице за родитеље и децу; долазак бака и дека; дружење група; изложба дечијих 

радова; израда Буквара дечијих права; ликовне активности; традиционалне игре; посете Дому 

за старе Костић, Геронтолошком центру. У јаслицама су одржане: радионице са родитељима 

и старатељима, прикази активности, обележавање  у свакодневним активностима - са 

акцентом на укључивање родитеља, активности читања прича, прављење породичног стабла, 

„Моји бака и дека мисле  да сма ја...“ - постер за песму, израда играчака, плетење. 
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ЧИКА ЈОВИНА НЕДЕЉА И ДАН УСТАНОВЕ 

 

У оквиру обележавања Дана Установе, реализоване су разноврсне активности и 

начини прославе. У вртићима су организоване поред осталих: израда сликовница од дечијих 

радова, плесне тачка „Данче“ , заједничке активности родитеља и деце, приредбе у објекту,  

теме су биле и: упознавање са животом и делом Јована Јовановића Змаја, Целодневно 

дружење свих група са темом Чика Јовина Ризница итд. У јаслама су учествовале све групе и 

то кроз широку лепезу активности: музичке активности, прављење интерактивног паноа са 

родитељима - Чика Јовина песмарица, активности у објекту, обраде песама, израду 

материјала,  честитки, сликовница, јавни наступ деце. 

 

 

ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА 

 

Фестивал здравља Установе организован је у објекту Мала сирена, са великим бројем 

презентација, штандова, учесника (запослених, родитеља, локалне заједнице). Од штандова у 

којима су посетиоци могли да уживају, сазнају нешто ново били су : „Чика Андра 1“ – 

„Повреда носа код деце“  Извођење кратког комада са луткама животињама; „Љоља“ – 

„Превенција повреда у вртићу“; „Петар Пан“ – „Пажљивко у саобраћају“; „Бисери“ – 

мешовитагрупа „Превенција повређивања у парку“; „Невен“ – „Екологија“; „Плави чуперак“ 

– „Превенција повређивања у вртићу“; „Дизниленд“ – „Превенције повреда“; „Наша деца“ – 

„Превенција опекотина“; „Жикица Јовановић“ – „Здрави зуби“; „Пинокио“ – „Орална 

хигијена“; „Чика Андра 2“ – „Повреде ока“; „Сестре Букумировић“ – Старије групе су 

снимиле филм са гостима из Дома здравља; а на самој манифестацији су учествовали као 

пратња родитељу госту; „Брезе“ – „Превенција од повређивања“; „Мила Јевтовић“ – 

„Превенција повреда у спорту“; „Чика Јова Змај 2“ – „Имобилизација“; „Шећерко“ – 

„Превенција повреда код деце“, „Звончица“ - игра и анимација деце. Јаслене групе су 

учествовале кроз: израду средстава, изложбених материјала, прављење паноа са другим 

објектом, израду позивница, израду декорација, поклона, учешћем свих група објекта, 

представника креативног тима. 

 

 

СВЕТСКИ ДАН ЧИСТИХ РУКУ 

 

                  Ове године,   Дан чистих руку је обележен у вртићима: „Петар Пан“ – Предавање 

родитеља; Игра „Зашто да се руке перу“; Чисто дете „НТЦ приступ“; „Чика Јова Змај 1“ – у 

сарадњи са сестром на превентиви; „Наша деца“ -  у оквиру вртића прослава; „Чика Јова Змај 

2“ – обележавање у сарадњи са сестром на превентиви; ликовна активност у свим групама;  

„Плави чуперак“ – приредба у холу вртића, све групе су учествовале, као и родитељи 

(сакупљали су слике здраве хране, у сарадњи са сестром на превентиви на прављење велики 

грозд као симбол здравља). 
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ОКТОБАР - МЕСЕЦ КЊИГЕ 

 

                 Октобар месец књиге је обележен кроз различите активности и ове године. Од 

реализованих активности овим поводом, у вртићима, у анкетама су наведене следеће: „Мала 

сирена“ – све узрасне групе су правиле своје књиге у сарадњи са родитељима (стихове, 

приче); „Бисери“ – сајам књига у обејкту; „Плави чуперак“ – сајам књига у обејкту и 

активност, „Моја омиљена књига“; „Дизниленд“ – деца су постала чланови библиотеке „Ј. Ј. 

Змај“; „Наша деца“ – правимо нашу књигу (од корица до слике и приче); „Штрумфета“ – 

посета библиотеци „Доситеј Обрадовић“; „Брезе“ – Посета писца Владана Зеца и 

представљање књига, „Звончица“ - посета библиотеци  итд. 

 

 

ЛИКОВНИ  И ДРУГИ КОНКУРСИ, ТАКМИЧЕЊА  

 

Ликовни конкурси на којима су у овој радној години учествовале вртићке васпитне 

групе и поједина деца су били следећи: „Храни се правилно и буди здрав “, „Пиши Деда 

Мразу“, „Здрава храна“, „Нова година“, „Добро дрво“, „Смех деци“, „Железнице Србије“, 

„Оџаци“, Конкурс за најлепше осликано јаје,  Конкурс Поште Србије, „Антибиотици-

бактерије“, „Здрави зуби здрав осмех“, „Бактерије и вируси“, „Хигијена уста и зуба“, „Здрава 

храна – Дани европске баштине“. Било је  значајно учешће и на Конкурсу за најбоље 

дидактичко средство. Од манифестација ван Установе, учешће је узео објекат Цицибан на  

манифестацији „Дедар“. 

 

УЧЕШЋЕ У ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА 

 

Хуманитарне акције у којима су узели учешће објекти Установе биле су следеће: „Чеп 

за хендикеп“, „Чепом до осмеха“, КБЦ, Онколошко одељење – донација за децу. Скупљање 

гардеробе, хигијенских пакета „За Машу“, Хуманиратна изложба Новогодишњих честитки, 

„C&A“ акција. 

 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ЗНАЧАЈНИХ ТЕМА 

 

Празници су и ове радне године били обележавани и у вртићим и јаслицама (Нова 

година, Божић, Ускрс, Осми март, Свети Сава итд.) и то најчешће организовањем заједничких 

активности у међусобној сарадњи група, родитеља. У јаслицама је посебно обележен Светски 

дан детета, Змајада, Пролећни фестивал, сађење цвећа, Светски дан хлеба-радионице- 

„пекара“, Пролећијада, „Правимо зимницу“, Зимске чаролије, Пролеће у јаслицама-уређење 

дворишта, „Засади цвет-улепшај свет“, Светски дан шума,  Дан заштите животне средине, 

кроз  изложбе, радионице, журке, хуманитарне акције. 

У појединим  вртићима су посебно обележени и : „Београдска зима“, „Музеј у коферу“, 

„Октобарски дечији салон“, „Тржница идеја“ у Етнографском музеју, „Змајада“, „Ускршњи 

вашар“,  Обележавање дочека годишњих доба,  „Пролећни карневал“, „Спортска бајка“, 

„Недеља лепих речи“, „Дани европске баштине“. 

У области екологије,  организовани су: у објекту „1001 радост“ организовани су 

„Екобонтон“, „Екопатрола“, „Екоприче“, уређење дворишта – разврставање отпадног 
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материјала. У сарадњи са  родитељем изорганизације „Шума пева“ обележен је Дан планете 

Земље у објекту „Др Ненад Парента“, а родитељ је држао едукативно предавање деци, садили 

су биљке у дворишту вртића.  У објекту „Чика Јова Змај 1“ организовано је сађење цвећа у 

дворишту вртића. У објекту Штрумфета обележени су светски дани јабука, здраве хране, 

шума и хлеба.  

У више објеката је обележени су рођендан и слава вртића.  

 

 

САЈАМ НАУКЕ 

 

У дворишту вртића „Сестре Букумировић“, 30.05.2018. године, реализована је 

манифестација „Сајам науке“ у којој су учествовала деца из објеката „Чика Андра 1“, „Чика 

Андра 2“, „Брезе“, „Сестре Букумировић“, „Петар Пан“, „др Ненад Парента“, „Мила 

Јевтовић“, „Цицибан“, „Радосно детињство“, „Вивак", „Мала Сирена“,„Шећерко“, „Љоља“, 

„Васа Чарапић“, „Чика Јова Змај 2“, „Плави чуперак”, „Жикица Јовановић“, „Дизниленд“, 

„Невен“,  ППП ОШ „Карађорђе“, ППП ОШ „Вук Караџић“ – Прњавор, Рипањ Центар, 

Брђани“ и ППП ОШ „Бранислав Нушић“, ППП „Филип Филиповић“, ППП „Бора Станковић“ 

и ППП „Пиносава“ и ППП у МЗ „Зуце“. Заступљене области биле су: физика, хемија, 

биологија, ботаника, географија, зоологија, акустика, магнетизам, стоматологија, 

палеонтологија, математика, географија, биологија, нумизматика, екологија, нутриционизам, 

архитектура, саобраћај, метеорологија, ботаника и туризмологија.   

Васпитачи су током године са децом организовали низ активности којима су деци 

приближили појам и значај ових области. У њихове активности укључивали су се и родитељи. 

Током мало више од два сата, колико је трајао сајам деца су имала прилике да виде и 

самостално испробају експерименте из различитих научних дисциплина. Циљ ове 

манифестације, поред сарадње са породицом и друштвеном средином јесте подстицање деце 

да истражују и откривају различите области, кроз активне методе рада као и подстицати 

интерактивну размену васпитача унутар једног вртића и између више вртића. 
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7.2.  Извештаји креативних тимова  

 

 

КРЕАТИВНИ ЛИКОВНИ ТИМ- 

ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РАДНУ ГОДИНУ 2017/18 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

Критеријум 

успешности 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈ

Е ПУ "ЧИКА 

ЈОВА ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанци 

представника 

драмског и 

ликовног   

тима 

29.8. 2017 Представници 

драмског и 

ликовног тима 

Идејни план 

манифестације 

Састанак са 

директором 

Установе и 

координатором 

ликовног тима 

18.9.2017. Директор 

установе и 

координатор 

ликовног тима 

Детаљан план 

учесника, 

гостију, места 

одржавања и 

датума и слање 

позивница 

5-6.10.2017 

Састанак 

координатора 

ликовног тима 

и представника 

објеката 

поводом 

договораа око 

организацје 

дешавања на 

манифестацији 

19.9. 2017 Координатор 

ликовног тима, 

представници 

објеката 

учесника, 

чланови 

ликовног тима 

и руководилац 

„Љоље“ 

домаћина 

манифестације 

Подељени 

задаци и 

одређена схема 

и структура 

манифестације 

28.9.2017. 

10.10.2017. 

Састанци 

Креативног 

тима поводом 

организације 

простора 

21.9.2017. Координатор 

ликовног тима 

и чланови 

ширег 

ликовног тима 

Договорена 

израда позивица 

и декорације, 

подељени 

задаци 

Састанак са 

директором 

установе и 

организаторим

а 

манифестације 

26.9.2017 Директор 

установе и 

организатори 

Редиговане 

идеје сходно 

тренутној 

ситуацији 

Учествовање 

на самој 

манифестацији 

12. 

октобар.2017 

Чланови 

ликовног 

Креативног 

Ток 

манифестације 

се поклапа са 
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тима договореном 

структуром 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" 

 

 

 

 

 

 

Састанак  

координатора 

драмског, 

ликовног и 

музичког  тима 

20. 11.2017 координатори 

драмског, 

ликовног и 

музичког  тима 

Идејни план 

манифестације 

Састанци 

ликовног тима 

у циљу 

разрађивања 

детаља плана 

организације 

прославе 

Октобар- 

новембар 2017 

Чланови 

ликовног 

креативног 

тима и 

координатор 

ликовног 

креативног 

тима 

Договорена 

израда позивица 

и декорације, 

подељени 

задаци 

Састанци 

директора 

установе и 

представника 

сва три тима у 

циљу 

разрађивања 

детаља плана 

организације 

прославе 

28. Новембар 

2017 

Директор 

установе и 

координатори 

драмског и 

ликовног  тима 

Детаљан план 

учесника, 

гостију, места 

одржавања и 

датума и слање 

позивница 

Гостовање у 

емисији 

„Пеђолинов 

магични шоу“ 

2.12.2017. Директор 

установе, 

координатори 

драмског и 

ликовног  тима 

и ПП1 група 

вртића „Сестре 

Букумировић“ 

Информација 

стиже до ширег 

аудиторијума, 

позитивна слика 

о раду вртића 

Учествовање 

на самој 

манифестацији 

15. децембар 

2017. 

Чланови 

ликовног 

Креативног 

тима 

Ток 

манифестације 

се поклапа са 

договореном 

структуром 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА НА 

ЛИКОВНИМ 

КОНКУРСИМА 

Слање дописа 

са упутствима 

за учешће у 

ликовном 

конкурсу 

„Снежна 

24.11.2017. координатор 

Креативног 

тима у сарадњи 

са Управом ПУ 

Учествовање на 

конкурсу, 

освојена награда 
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чаролија“ 

Слање дописа 

са упутствима 

за учешће у 

ликовном 

конкурсу 

"Октобарски 

дечји салон" 

01.06. 2018 координатор 

Креативног 

тима у сарадњи 

са Управом ПУ 

Послати радови 

на конкурс 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА У 

ОБЕЛЕЖАВАЊУ 

ВАЖНИХ 

ДАТУМА У РАДУ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" -

(МЕЂУНАРОДНИ, 

ВЕРСКИ И ДРУГИ 

ПРАЗНИЦИ) 

Слање дописа 

са упутствима 

за учешће у 

новогодишњој 

акцији „украс 

за 

новогодишњу 

јелку“ 

06.12.2017. координатор 

Креативног 

ликовног тима 

у сарадњи са 

Управом ПУ 

Послати и 

зложени украси 

на јелци у 

управној згради 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈ

Е "ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА"  

Састанак са 

организатором 

"Фестивала 

здравља" 

27.март 2018 координатор 

ликовног 

креативног 

тима, 

организатори 

„фестивала 

здравља“ 

Договорени 

детаљи око 

организације и 

схема дешавања 

Састанци  

ликовног тима 

задуженог за 

декорисање и 

прављење 

сценографије 

20.Март 2018 координатор 

ликовног 

креативног 

тима и 

представници 

чланова ширег 

ликовног тима 

Договорена 

израда позивица 

и декорације, 

подељени 

задаци 

Учествовање 

на самој 

манифестацији 

15.мај 2018 Чланови 

ликовног 

креативног 

тима 

Ток 

манифестације 

се поклапа са 

договореном 

структуром 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈ

Е ПУ "ЧИКА 

Састанци 

представника 

васпитних 

група које 

Током године 

(11.12.2017, 

29.3.2018, 

10.5.2018), 

Представник 

стручне службе 

и координатор 

Креативног 

Договорене теме 

и области 

појединих 

учесника 
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ЈОВА ЗМАЈ" -

"САЈАМ НАУКЕ" 

учествују у 

манифестацији 

документација 

код стручне 

службе 

ликовног тима  

Састанци  

ликовног тима 

задуженог за 

декорисање и 

прављење 

сценографије 

20.Март 2018 координатор 

ликовног 

креативног 

тима и 

представници 

чланова ширег 

ликовног тима 

Договорена 

израда позивица 

и декорације, 

подељени 

задаци 

Учествовање 

на самој 

манифестацији 

24.5. 2018 Чланови  

Креативног 

тима 

Ток 

манифестације 

се поклапа са 

договореном 

структуром 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈ

И МУЗЕЈА 

ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ 

ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ 

САЛОН 

 

Слање дописа 

са упутствима 

за учешће у 

манифестацији 

Музеја 

примењене 

уметности 

Дечји 

октобарски 

салон 

01.06.2018 координатор 

Креативног 

тима у сарадњи 

са Управом ПУ 

Обавештени: 

„С.Букумировић

“, „Чика Андра 

1“, „Васа 

Чарапић“, 

„Невен“, 

„Шећерко“, 

„Плави 

чуперак“, 

„Парента“, 

„Чика Андра 2“, 

„Вивак“ 

Прикупљање 

материјала са 

терена за 

учешће у 

манифестацији 

Музеја 

примењене 

уметности 

Дечји 

октобарски 

салон и слање  

Крајем маја и 

почетком јуна 

месеца  

координатор 

Креативног 

тима у сарадњи 

са Управом ПУ 

Послати радови 

ПОДРШКА У 

ПРОЈЕКТИМА 

КОЈЕ ПОКРЕЋЕ 

УСТАНОВА 

САМА ИЛИ У 

САРАДЊИ СА 

ДРУШТВЕНОМ 

Конкретизовањ

е планова и 

детаљна 

разрада корака 

06.06.2018. координатор 

Креативног 

тима у сарадњи 

са Управом ПУ 

и стручном 

службом која 

води пројекте 

Задатак за 

ликовнии тим 

произашао из 

евалуације 

Плана за 

унапређење рада 

Установе 
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СРЕДИНОМ Спровођење 

утврђених 

планова 

сарадње 

Септембар 2018 координатор 

Креативног 

тима у сарадњи 

са Управом ПУ 

и стручном 

службом 

Актив намењен 

Педагошком 

већу са темом 

„Естетски 

изглед паноа“ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци 

Креативног 

тима у циљу 

евалуације 

завршене 

манифестације 

20.3.2018 Чланови 

Креативног 

ликовног тима 

и координатор 

Креативног 

тима 

Дате идеје за 

унапређење 

сарадње 

Евалуација 

рада ликовног 

креативног 

тима 

27. март 2018, 

06. јун 20018 

координатор 

Креативног 

ликовног тима 

у сарадњи са 

Управом ПУ 

Дате идеје за 

унапређење 

сарадње 

Писање 

акционог 

плана и 

планирање за 

наредну 

школску 

годину на 

основу 

евалуације 

12.08. 2018 координатор 

Креативног 

ликовног тима 

у сарадњи са 

Управом ПУ 

Израђен 

детаљан план 

рада за 

наступајућу 

годину 

 

      Координатор ликовног тима: Ирма  Дујаковић 

 

 

ДРАМСКИ ТИМ 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАДНУ ГОДИНУ 2017/18 

 

У извештају ликовног тима су наведени састанци и учествовања драмског тима у 

организацији манифестација. Остале активности драмског тима су:  

1. Драмски приказ на Фестивалу здравља „Здравље је највеће богатство“, технички 

припремила Драгана Ћетковић, у изведби се придружила колегиница васпитач 

Драгица Бура; 

2. Луткарску изведбу на Сајму науке „Никола Тесла“, технички припремила Драгана 

Ћетковић, лутке израдила Јевица Бајовић, у изведби се придружила колегиница 

васпитач Мирослава Ћурковић; 

3. На фестивалу „Дедар“ је учествовало десеторо деце старије групе из РЈ „Цицибан“ са 

представом „Тврдоглаво маче“, 23.05.2018. Васпитачи: Драгица Бура и Невенка Грчић 

Колаковић. 

 Координатор драмског тима Драгана Ћетковић 
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                                                    КРЕАТИВНО - МУЗИЧКИ ТИМ  

                                            ИЗВЕШТАЈ ЗА РАДНУ 2017/18.ГОДИНУ 

 

1. Учешће у организовању прославе Дана Установе. 

2. Састанак директора Установе са координаторима Драмског, Ликовног и Музичког тима 

(договор око теме, тачака, наступа, датума прославе октобар 2017.године). 

3. Састанак чланова Музичког тима, васпитача из седам радних јединица, договор око 

предложеног репертоара прославе. 

4. Проба хора деце и васпитача (новембар 2017. године). 

5. Увежбавање хора деце (припремне групе) и васпитача (новембар 2017. године). 

6. Учешће на самој манифестацији прославе Дана Установе (децембар 2017. године). 

На Фестивалу музичког стваралаштва „Цврчак“ (март 2018.) није било учесника ове 

године. 

Координатор Музичког тима Вулетић Снежана 
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8. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 
 

 

8.1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ  

 

 Тема Реализовано 

1. 

- Разматрање Извештаја о раду Установе за радну 

2016/17. годину 

- Извештај о  реализацији плана самовредновања за 

радну 2016/17. годину 

- Разматрање Плана рада Установе за радну 

2017/18. годину 

- Разматрање Предшколског програма за радну 

2017/18. годину 

13.09.2017. године 

2. 
Приказ извештаја о спроведеном спољашњем 

вредновању Установе 

26.04.2018. године 

 

3. 

Приказ сазнања стечених на семинару 

„Индивидуализација кроз интегрисано учење“ – за 

васпитаче 

17.05..2018.  године 

4. 

Приказ сазнања стечених на семинару 

„Индивидуализација кроз интегрисано учење“ – за 

медицинске сестре васпитаче 

28.06.2018. године 

 

                 У току радне 2017/18.године одржана су четири Васпитно-образовна већа са 

наведеним темама. Васпитно-образовна већа су водили директор Установе, помоћник 

директора, са стручном службом и сарадницима. 

 

 

 

 

 

8.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

            Током радне 2017/18.године Педагошки колегијум је водио рачуна о осигурању и 

унапређивању васитно-образовног рада Установе, пратио је остваривање програма 

васпитања и образовања и вредновао је резултате рада васпитача и стручних сарадника. 

Разматрао је питања и давао мишљење у вези са пословима директора Установе. Одржано је 

шест састанака колегијума Установе у току ове године. 
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8.3. АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

У радној 2017/18. години одлуком директора именовани су нови чланови актива за 

развојно планирање. Овом одлуком  сви чланови ужег тима за самовредновање рада Установе 

у протеклих 5 година именовани су за чланове актива за развојно планирање.  

Чланови актива за развојно планирање су: 

1. Снежана Копривица, педагог 

2. Вера Цвијановић, педагог 

3. Тања Матић, педагог 

4. Александра Црвенић, педагог 

5. Горда Божовић, психолог 

6. Дубравка Кобац, логопед 

7. Мирјана Трајковић, васпитач 

8. Јелена Пантелић, васпитач 

9. Кристина Николић, мед.сестра - васпитач 

10. Вера Грба, мед.сестра на превентиви 

11. Борко Бодирога, представник УО  

12. Пеђа Шупут, представник Савета родитеља  

13. Лидија Хутовић, директор Установе 

14. Гордана Пајдић, помоћник директора Уастанове 

С обзиром на законске одредбе  које се односе на доношење Развојног плана према 

којима се нови Развојни план усваја месец дана пре истека текућег, Тим за самовредновање, 

тј. Актив за развојно планирање интензивно је радио са директором и помоћником директора 

Установе на спровођењу самовредновања у целини и изради новог Развојног плана.  Ради 

веће ефикасности тим је био подељен у мини тимове који су међусобно поделили задатке. 

Осим на састанцима, анализа, допуна, дорада радних материјала  обављана је  и електронским 

путем.  

У табели која следи дат је приказ активности у којима су учествовали сви чланови 

актива: 

Реализоване активности  

 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Исходи 

Састанак чланова ужег тима 

за самовредновање у циљу  

анализе досадашњег рада на 

самовредновању рада ПУ и 

израде плана самовредновања 

у целини 

1. новембар 2017. Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима 

Дефинисан план 

самовредновања, 

усвојени 

инструменти 

Педагошки колегијум – 

упознавање чланова 

Колегијума са новинама у 

Закону и динамиком 

реализације самовредновања  

9.новембар 2017. Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима 

Информисани 

чланови 

Колегијума, 

договорена 

сарадња, подељени 

инструменти 
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Састанак  ужег тима за 

самовредновање и актива за 

развојно планирање  ради 

израде Развојног плана 

Установе 

22.новембар 

2017. 

 

 

 

 

 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Израђена основа 

новог Развојног 

плана за период од 

три године 

Састанак  ужег тима за 

самовредновање и актива за 

развојно планирање  ради 

израде Развојног плана 

Установе 

28.новембар 

2017. 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Допуна Развојног 

плана према 

сугестијама 

директора и члана 

Савета родитеља 

Учешће на седници УО ради 

презентације Развојног плана  

30.новембар 

2017. 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима за 

самовредновање 

и актива за 

развојно 

планирање 

Усвојен Развојни 

план ПУ за период 

2018/20. годину 

Састанак актива ради 

договора са директором у 

вези са израдом акционог 

плана  Развојног плана за  

текућу радну годину 

27.децембар.2017.  

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови актива за 

развојно 

планирање 

Договорен начин 

израде и 

приоритети за 

педиод јануар-

август 2018. године 

Израда акционог плана 

Развојног плана за период 

јануар-август 2018. године. 

јануар 2018. 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови актива за 

развојно 

планирање 

Израђен акциони 

план Развојног 

плана  за педиод 

јануар-август 2018. 

године 
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Након извршеног спољашњег вредновања и пријема Извештаја о извршеном 

спољашњем вредновању Предшколске установе „Чика Јова Змај“ – Вождовац број 611-00-

00271/2018-11, чланови актива за развојно планирање су са  директором и помоћником 

директора Установе анализирли Извештај као и сопствене увиде и запажања током обиласка 

вртића и јаслица и самовредновања у целини.  На основу тога тимски  је урађен План за 

унапрђивање рада Установе. 

Део планираних активности за унапређивање рада садржани су у Развојном плану 

Установе за 2018/20. годину и Акционом плану Развојног плана Установе за период јануар-

август 2018. године јер су кроз самовредновање препознате области за унапређивање. 



8.4.   ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  УСТАНОВЕ 

за период јануар 2018.године – август 2018.године 

 

                      У односу на планиране активности, реализовано је следеће: 

 
 

ОБЛАСТ БР. 2: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

           Циљ: Унапређивање квалитета васпитно-образовног рада и повећање обухвата деце квалитетним предшколским програмима                                          

 Задаци Активности Носиоци Време 

реализаци

је 

ЕВАЛУАЦИЈА 

  Критеријум Начин Носиоци Време  

1. Развијање 

различитих 

програма  

Стручно усавршавање за реализацију 

различитих програма:  

- Електронска обука 

„Диверсификација ПВО“ 

 - Електронска обука „Хоризонтално 

учење“ 

 

Пројектни 

Тим ВБГ3 и 

ЦИП 

Центар  

Јануар 2018 

– јун 2018 

године. 

Реализоване 

обуке, 

обучено 

више од 30-

оро људи.  

Увид у 

документациј

ију о 

реализацији 

стручног 

усавршавања 

Пројектни 

Тим ВБГ3 

 Август 

2018. 

године 

Обука у вези са планирањем 

полудневних и кратких програма, 

вођења педагошке документације и 

документовања програма кроз 

састанке са ЦИП Центром  и 

хоризонталну размену 

Пројектни 

Тим ВБГ3 и 

ЦИП 

Центар 

Јануар 

2018 – јун 

2018 

године. 

Реализовани 

састанци 

Увид у 

документацију 

са састанака. 

Пројектни 

Тим ВБГ3 

Јул 2018. 

године 

Организовање Васпитно-образовног 

већа на тему интегрисаног учења-

примена сазнања са семинара „ 

Стручни 

сарадници, 

директор 

Мај и јун 

2018. 

Реализовано 

веће 

Увид у 

документациј

ију о 

реализацији  

в-о већа  

Стручни 

сарадници 

август 2018. 

године 
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  Креирање кратких и полудневних 

програма у оквиру пројекта „Вртићи 

без граница 3“ (објекат „Брезе“, ОШ 

„Бранислав Нушић“, МЗ „Рипањ“) 

Пројектни 

тим ВБГ 3 

и ЦИП 

центар  

Континуир

ано у 

периоду 

јануар  - 

јун 2018. 

године 

Креирани 

кратки и 

полудневни 

програми – 

већа понуда 

ПУ 

Увид у 

документацију 

пројектног 

тима 

Пројектни 

тим ВБГ 3 

и ЦИП 

центар 

 

Јул 2018. 

године 

2. Програмско 

повезивање 

јаслица и 

вртића у 

комбинован

им 

објектима 

Анализа досадашњих искустава о 

сарадњи јаслица и вртића и 

постојећих планова сарадње (увид у 

акционе планове, планове сарадње, 

портфолија објеката, разговор са 

руководиоцима) и израда извештаја 

Медицинск

е сестре 

васпитачи, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Јун 2018 Урађен 

извештај о 

анализи 

облика и 

квалитета 

сарадње 

Увид у 

извештај о 

анализи 

сарадње 

јасала и 

вртића 

Директор, 

стручна 

служба 

Август  

2018. 

године 

Израда акционог плана сарадње 

јаслица и вртића у свим 

комбинованим објектима за радну 

2018/19. годину и интегрисање 

израђених планова у План рада 

Установе за радну 2018/2019.годину 

Медицинск

е сестре 

васпитачи, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Август 

2018. 

године 

Израђен 

план 

сарадње 

јаслица и 

вртића . 

План је 

интегрисан 

у Годишњи 

план рада 

ПУ. 

Увид у План 

рада 

Установе за 

радну 

2018/2019. 

годину 

Стручна 

служба 

Септембар 

2018. 

3. Коришћење 

свих 

расположиви

х простора 

као средине 

за учење  

Креирање центара интересовања ван 

васпитних соба  - креирање центра за 

информационо-комуникационе 

технологије у објектима „Плави Чуперак“ 

и „Сестре Букумировић“. 

Директор, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Јануар-

фебруар 

2018. 

године 

Креирани и 

опремљени 

центри за 

ИКТ 

Непосредни 

увид у 

креиране 

центре 

Стручна 

служба, 

директор 

Август 

2018. 

године 

Обука за коришћење Beebot робота у 

раду са децом 

 

Директор, 

васпитачи 

Фебруар 

2018. 

године 

Обучено 5 

васпитача 

Увид у 

документацију 

(сертификати) 

Стручна 

служба 

Август 

2018. 

године 
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ОБЛАСТ БР. 3: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

 

Циљ: Унапређивања процеса праћења напредовања деце у развоју и учењу 

                                                          

 Приоритетн

и задаци 

Активности Носиоци Време 

реализаци-је 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м 

Начин  Носиоци Време  

1.  

Унапређивањ

е 

систематског 

праћења 

дечјег развоја 

и 

напредовања  

Реализација стручних актива 

(предавање, радионице) васпитача и 

медицинских сестара васпитача 

„Праћење и документовање дечјег 

развоја и напредовања у функцији 

планирања в-о рада“ 

Стручни 

сарадници 

Март-април 

2018. 

Реализова

ни  

узрасни 

активи 

Увид у 

документацијиј

у о реализацији 

стручног 

усавршавања 

Стручни 

сарадници 

Август 

2018. 

године 

Радионица са медицинским сестрама 

васпитачима и васпитачима на тему 

планирања посматрања и праћења дечијег 

развоја и напредовања. Радионица је 

одржана у оквиру актива март-април 

2018. 

Стручни 

сарадници 

Март-април 

2018. 

Реализоване 

радионице 

Увид у 

документацијиј

у о реализацији 

стручног 

усавршавања 

Стручни 

сарадници 

Август 

2018. 

године 

 

Израда писаног материјала за 

васпитаче и медицинске сестре 

васпитаче у вези са израдом плана 

посматрања и праћења деце у 

васпитним групама за радну 2018/19. 

години 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи и 

медицинске 

сестре 

васпитачи 

Август 2018. 

године 

Материјал 

није 

израђен  

Увид у 

документацију  

Стручни 

сарадници 

Август 

2018. 

године 

2. Веће 

укључивање 

деце у процес 

праћења и 

документова-

Деца бирају садржаје за свој 

портфолио 

Васпитач Јануар –јун 

2018. године 

Портфолиј

а садрже 

радове по 

избору 

деце 

Интервјуи са 

децом  нису 

реализовани. 

Увид је 

остварен  

Васпитачи 

и стручни 

сарадници 

објеката 

Август 

2018.годи

не 
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ња 

напредовања 

непосредно у 

појединим 

групама-изјаве 

деце. 

3. Значајније 

укључивање 

родитеља у 

процес 

праћења, 

документова-

ња   дечјег 

напредовања 

и развоја 

Родитеље више укључити у израду 

дечјег портфолиа кроз радионице за 

децу и родитеље 

 

Васпита-чи, 

родитељи 

Јануар – јун 

2018. године 

У 

портфолиј

има деце 

присутни 

садржаји 

са 

заједнички

х 

радионица 

 

Непосредни 

увид у 

портфолија 

деце  није 

реализован.  

Анкета за 

родитеље 

показује већи 

проценат 

укључености 

родитеља. 

Васпитачи 

и стручни 

сарадници 

објеката 

Август 

2018. 

године 

Израда анкете и спровођење анкете за 

родитеље  (информације о деци по 

узрастима) два пута годишње 

 

стручни 

сарадници, 

васпитач  

август  2018. 

године 

Анкета 

није 

израђена и 

спроведен

а 

Увид у 

спроведене 

анкете. Увид у 

годишње 

извештаје из 

објектата.  

Руководио

-ци, 

васпитачи 

и стручни 

сарадници 

објеката 

Август 

2018. 

године 
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ОБЛАСТ БР. 5: ЕТОС 

 

Циљ:    Унапређивање хоризонталне размене                                                                  

                                                                                    

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реализације 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критерију

м 

Начин Носио

ци 

Време  

1. Хоризонтална 

размена 

Размена  примера добре праксе 

између објеката Установе кроз 

групне посете руководиоца 

објектима „Пинокио“ 

Директор, 

рукводиоци 

објеката, 

стручни 

сарадници 

објеката 

фебруар 

2018.године 

Реализован

е посете 

руководиоц

а објектима 

„Пинокио“ 

Увид у 

документа

цију о 

интерном 

стручном 

усавршава

њу 

Дирек

тор, 

струч

ни 

сарадн

ици 

август 2018. 

године 

Размена примера добре праксе са 

ПУ „Чукарица“ и ПУ „Зрењанин“ у 

оквиру пројекта „Вртићи без 

граница 3“ кроз састанке и 

едукације пројектних тимова 

 

Директор и 

пројектни 

тим  

Јануар – јун 

2018. 

године 

Реализован

е размене 

искустава  

Увид у 

документа

цију 

пројектног 

тима ВБГ 3 

Дирек

тор, 

струч

ни 

сарадн

ици  

Август 2018. 

године 
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Циљ: Унапређивање сарадње са локалном заједницом 

 

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реализаци-

је 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум Начин Носиоци Време  

  

 

1. 

Унапређивање 

сарадње са 

Управом 

Саобраћајне 

полиције 

Предавања о безбедности у 

саобраћају за децу и родитеље 

Директор, 

сарадници,в

аспитачи, 

МУП РС, 

Општина, 

Комитет за 

безбедност 

саобраћаја  

Јануар – јун 

2018. 

године 

Реализована 

предавања за 

децу и родитеље 

Увид у 

документациј

у о интерном 

стручном 

усавршавању 

Директор, 

сарадници,в

аспитачи 

 

Август 

2018. 

године 

 

2. 

Унапређивање 

сарадње са 

Интерресорном 

комисијом (ИРК) 

Иницирање састанка са члановима 

Интерресорне комисије Општине 

„Вождовац“ и договор о 

унапређивању сарадње ПУ  са 

ИРК. 

 

 

 

Директор, 

сарадници, 

стручни 

сарадници, 

дефектолог,

представник 

ИРК 

јануар 

2018.-

године 

Реализован 

састанак и 

направљен 

оквирни план 

сарадње  

Извештај 

Тима за ИО 

Директор, 

сарадници, 

стручни 

сарадници, 

дефектолог- 

Април 2018. 

године 

 

3. 

Унапређовање 

сарадње са Домом 

здравља Вождовац 

На основу прописаног меморандума о 

сарадњи планирана је организација 

редовних стоматолошких прегледа 

деце, сарадња са епидемиолошком 

службом (организација предавања за 

запослене) и консултације са 

педијатријском службом. 

Директор 

ПУ. 

Директор ДЗ, 

сарадници на 

ПЗЗ 

Јануар – јун 

2018.године 

Реализовани 

редовни 

стоматолошки 

преледи, сарадња 

са 

епидемиолошком 

и педијатријском 

службом.  

Увид у 

документациј

у о 

реализованој 

сарадњи.-

извештај ПЗЗ 

Директор, 

сарадници 

за ПЗЗ 

Август 

2018. 

године 

 

4. 

Унапређење 

сарадње са 

Полицијском 

управом Вождовац, 

Судом и Градским 

Трибина за запослене на тему 

превенције насиља- Бели поток, 

Шумице 

Директор, 

Тим за 

заштиту деце 

Март – 

април 

2018.године 

Реализована 

трибина за 

запослене 

Увид у 

документациј

у о интерном 

стручном 

усавршавању 

Директор, 

сарадници, 

стручни 

сарадници 

Јун 2018. 

године 
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центром за 

социјални рад – 

Одељење Вождовац 

 

5. 

Унапређивање 

сарадње са 

установама 

социјалне заштите 

Потписивање меморандума о сарадњи 

са Градским центром за социјални 

рад – Одељење Вождовац и 

реализација тромесечних састанака 

Диектор, 

социјални 

радници 

Јануар – јун 

2018. године 

Потписан 

меморандум. 

Реализовани 

састанци. 

Увид у 

документациј

у. 

Директор, 

сарадници, 

стручни 

сарадници 

Август 

2018. 

године 

 

ОБЛАСТ БР. 7: РЕСУРСИ 

 

                                                                           

Циљ: Обезбеђивање потребних људских ресурса 

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реализациј

е 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Критеријум Начин Носиоци Време  

1. Укључивање 

већег броја 

стажиста и 

волонтера 

Учешће на конкурсу „Стручна 

пракса“ Националне службе за 

запошљавање и конкурисање за 

добијање васпитача-приправника 

Директор, 

помоћник 

директора 

По 

објављивањ

у конкурса 

Учешће на 

конкурсу 

Увид у 

документа

цију 

Директор, 

помоћник 

директора 

Август 2018. 

Године 

 

             Увидом у планиране задатке Акционог плана развојног плана Установе за период јануар-август 2018. годину, закључујемо да је у 

наредном периоду потребно додатно радити на следећим задацима : Попис инструмената и штимовање инструмената, Округли сто са циљем 

сензибилисања запослених за рад са децом и породицама из друштвено осетљивих група, Трибина за запослене на тему превенције насиља, 

Деца бирају садржаје за свој портфолио-интервју са децом,  Спровођење анкете за родитеље  (информације о деци по узрастима) два пута 

годишње,  Спровођење анкете за родитеље о запажањима и учешћу родитеља о процесу праћења и документовања дечијег развоја и 

напредовања, Размена примера добре праксе у области сарадње са породицом у објектима „Дизниленд“ вртић и јасле, „Петар Пан“, „Чика 

Јова 2“, „Васа Чарапић“, „Бисери“ , Развијање сарадње са хуманитарном организацијом „Дечје срце“: Трибина за запослене  „Обука стручњака 

за примену конкретних поступака у циљу побољшања функционалности особа са сметњама у развоју“, Сарадња са Црвеним крстом, обука 

васпитача-прва помоћ (ПЗЗ).  



8.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ  ОД  

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

За спровођење програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

формиран је Тим, кога чине: педагог, педагог за физичко васпитање, психолог, социјални 

радник, сарадник за превентивно-здравствену заштиту, васпитач, медицинска сестра васпитач  

и представник Савета родитеља. Основни циљ рада овог Тима јесте унапређење квалитета 

живота деце применом мера превенције за стварање безбедне и сигурне средине за живот и 

рад деце и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље у Установи. На основу 

члана 81. Статута Предшколске Установе  ''Чика Јова Змај'',   у вези Посебног протокола за 

заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама 

и на основу одлуке  директора Предшколске установе „Чика Јова Змај“  Тим за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања чинили су: 

 

1. Лидија Хутовић  - директор Установе 

2. Вера Цвијановић - стручни сарадник- педагог, координатор Тима  

3. Горда Божовић – стручни сарадник- психолог, члан 

4. Мирослава Јоксимовић - стручни сарадник- психолог, члан 

5. Гордана Трмчић - сарадник- социјални радник, члан 

6. Андрија Пештерац – стр.сарадник –педагог за физичко васпитање, члан 

7. Светлана Стекић- сарадник за превентивно-здравствену заштиту, члан 

8. Љиљана Нешовић – васпитач, члан (од децембра замена Наташа Вујошевић, васпитач) 

9. Милица Миловановић – мед.сестра васпитач, члан 

10. Наташа Ђукановић, представник родитеља, члан 

 

 

Планиране и реализоване активности Тима 

 

Годишњим планом рада Тима предвиђене су 

следеће активности: 

Реализација 

 Семинар – Заштита детета од злостављања и 

занемаривања: примена Општег протокола  
Семинар није одржан 

 Информисање родитеља писаним путем – 

израда информатора за табле и кутке за 

родитеље 

Није у потпуности реализовано 

Избор и реализација активности са децом 

(превенција насилног понашања у групи, 

развијање кооперативних односа, толеранције, 

конструктивно превазилажење сукоба...) 

Извештај о овим активностима налази се у 

извештају о раду Установе који је добијен на 

основу анкета од васпитача из објеката.  

Поступање по процедурама које се односе на 

поступање у конкретним ситуацијама насиља, 

злостављања и занемаривања 

Тим  је поступао по процедурама у 

конкретним ситуацијама (детаљније у 

докуметацији Тима). 

Вођење прописане документације (Образац 1, 2 

и 3) и  чување документације 

Прописана документација се правилно води и 

чува.  
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Приоритет  у раду у току  2017/18. године, у  односу на годишњи план рада Тима, 

односио се на  информисање  родитеља о активностима тима за заштиту деце кроз предавања 

и радионице. Информисање родитеља о овој теми спроведено је на првом родитељском 

састанку од стране чланова ужег тима на нивоу објеката. А у складу са Планом унапређивања 

рада за следећу радну годину, планирају се  предавања и радионице, за родитеље и запослене. 

 

 

РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ТИМА 

 

На почетку радне 2017/18.године,  директор Установе је именовао чланове Тима и 

координатора. На Васпитно-образовном већу, одржаном 13.09.2017. године, запослени су 

упознати са извештајем о раду Тима за радну 2016/17 годину и планом рада Тима за радну 

2017/18. годину. 

 

 

Редовне седнице: 

 

- Прва редовна седница Тима одржана је 20.10.2017. године. на којој су се чланови Тима  

упознати  са писаном пријавом  сумње на вршњачко насиље у ППП при  ОШ „Бранислав 

Нушић“, од стране родитеља детета И.П. -  деловодни  број 5450 од 18.10.2017. године. 

- Друга редовна седница Тима одржана је 16.11.2017. године. на којој су чланови упознати са  

предузетим корацима у четворочасовном ППП „Б. Нушић“ а у вези  са пријавом вршњачког 

насиља од стране родитеља детета И.П.  

- Трећа редовна седница Тима одржана је 06.12.2017.  године. на којој су  чланови упознати  

са спроведеним педагошким надзором у ППП при ОШ „Бранислав Нушић“, на основу 

усменог налога директора,   а повод усмена пријава сумње на вршњачко насиље од стране 

родитеља  детета А.С. у вршњачкој групи.  

- Четврта  редовна седница Тима одржана је 10.04.2018.. године. на којој су чланови 

упознати са  предузетим корацима у вези са пријавом вршњачког насиља у објекту „Љоља“, 

средња група, од стране мајке детета А.Ф. 

 

 

Ванредне седнице: 

 

- Прва ванредна седница  Тима одржана је 29.11.2017. године на којој су  чланови тима 

упознали са усменом  пријавом сумње на вршњачко насиље од стране родитеља  детета А.С.,  

у вршњачкој групи у ППП при ОШ „Бранислав Нушић“ 

- Друга ванредна седница дела Тима одржана у објекту „Љоља“, дана 16.03.2018. 

Састанак је заказан на иницијативу координатора Тима, након прослеђеног мејла од стране 

директора Установе у коме је  мајка детета М.Ф. пријавила  вршњачко насиље над њеним 

дететом од стране детета В.М. из средње групе. 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА 

 

У току радне  2017/2018. године Тим је спроводио следеће интервентне активности:  

 

- Пријава  сумње на вршњачко насиље у ППП при  ОШ „Бранислав Нушић“, од стране 

родитеља детета И.П. – деловодни  број 5450 од 18.10.2017. године 

У периоду од 19.10. – 31.10.2017. године педагог и психолог урадили су следеће: 

Посматрања детета С.К. због  примедбе  родитеља детета И.П.,  на његово понашање које по 

речима родитеља угрожава боравак њиховог детета у групи.  

С тим у вези предузети су следећи кораци: 

- Праћење понашања детета  у групи од стране педагога и психолога, 

- Увид у књигу васпитно-образовног рада (долазност деце, белешке о деци)  

- Увид у радове детета  (цртежи,свеска )                                                                             -   

Боравак психолога у групи и израда социограма (20. – 25.10.2017. године)    

Социометријски приступ подразумевао је утврђивање статуса детета у групи. 

- Континуирани обиласци  васпитне групе ППП у циљу праћења деце у групи до  

15.11.2017. године – (увидом у књигу васпитно образовног рада и прозивник 

примећено је да дете И.П. не долази у ППП од 31.10.2017. године.) 

Закључак:  На основу спроведених поступака  и консултација,  Тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања је мишљења  да сумња родитеља детета И.П.  није 

основана. О свим предузетим мерама и закључком Тима упознат је отац  детета И.П. дана 

22.11.2017.године који је  поднео захтев за испис детета из ППП и упис детета у приватну ПУ.  

Дана 27.11.2017. године отац детета И.П. је преузео потврду за упис детета у приватну ПУ и 

преузео исписницу из ППП при ПУ. 

 

- Усмена пријава сумње на вршњачко насиље од стране мајке А. С.  над њеним дететом 

А.С. у вршњачкој групи. у ППП при  ОШ „Бранислав Нушић“ – 28.11.2017. 

Дана 28.11.2017. године одржан састанак  дела Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања са директором  Установе на којем је и  обављен разговор са 

мајком детета А. С.  у вези са  сумњом на вршњачко насиље над њеним дететом А.С. у 

вршњачкој групи. Исти дан о планираним активностима Тима обавештено је и МПНТР, јер је 

мајка детета напоменула да је усмено тражила помоћ и у овом сектору. Васпитач групе В. Л. је 

написала изјаву у вези са пријавом  родитеља детета као и две изјаве у којима је демантовала 

изјаве мајке (закључавање деце у учионици и  слање родитеља код психолога школе). Од  

29.11.2017. године започео је педагошки надзор  у ППП при ОШ „Бранислав Нушић“, који су  

на основу усменог налога директора Установе, реализовали  чланови тима. Надзор је 

подразумевао боравак у групи, израду социограма и  опсервацију детета А.С.  

 Реализоване су следеће  активности у оквиру педагошког надзора :  

- обављен  разговор са оцем детета А.С. и -  дате препоруке за рад са дететом, 

-  обављен разговор са родитељима деце за које је изнета сумња на вршњачко насиље  

А.С. и Б.Џ., 

-  свакодневни разговори са васпитачем групе  

-  и разговор са родитељима детета А. С. на њихово инсистирање. 

О свим реализованим активностима написане су службене белешке и извештаји. Чланови 

Тима који су били у педагошком надзору, информисали су на састанку одржаном 06.12.2017. 

године остале чланове тима о  реализованим  активности. 
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Закључак: Сви присутни чланови тима  мишљења су да сумња на вршњачко насиље није 

основана и да даље активности око праћења групе треба да преузму стручни сарадници 

објекта, педагог психолог  и социјални радник којима по подели терена припада ППП. Тим је  

написао  извештај спроведеном педагошком надзору  и препоруку за даљи рад у васпитној 

групи и доставио стручним сарадницима објекта. (у ППП при ОШ „Бранислав Нушић“.) 

 

- 13.02.2018. године – пријава сумње на насиље над дететом А.С. од стране родитеља, 

пријаву доставио васпитач групе В. Л.  (службена белешка 748 од 14.02.2018. године). 

- Укључен део Тима за заштиту деце. 

- Пријава насиља Центру за социјални рад – оделење Вождовац – обављене консултације 

о даљим поступањима. 

- Обављено више разговора са родитељима. 

-  Дате препоруке  васпитачу и стручном сараднику објекта о даљем праћењу детета. 

 

- Пријава вршњачког насиља у објекту „Љоља“ од стране  мајка детета З. Г. над њеним 

дететом  М. Ф. од стране детета В. М. из средње групе. – 15.03.2018.године 

Након увида  у догађања у 2 средњој групи врић „Љоља“ дана 16.03.2018. године од стране 

Тима за заштиту  реализовано је следеће: 

- Разговори са родитељима деце М.В. и М.Ф.. 

- Разговори  са васпитачима  2 средње групе. 

- Опсервације  деце у групи.  

Закључак: Дана 05.04.2018. одржан састанак Тима за заштиту од д/н/з/з  на којем  је  предочен   

извештај о реализованом у вези са  пријавом вршњачког насиља у објекту „Љоља“. Сви 

присутни чланови тима  мишљења су да сумња на вршњачко насиље није основана и да даље 

активности око праћења групе треба да преузму стручни сарадници објекта. 

 

У вези са претходно наведеним интервентним активностима закључено је следеће:  

Приликом обиласка наведених објеката од стране дела Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања,  а на основу  изјава васпитача, увида у књигу васпитно 

образовног рада, књигу неге и васпитно образовног рада, разговора са запосленима и 

родитељима, закључено је да није неопходно да се укључи цео Тим у објекте већ да се 

настави праћење дешавања у објектима од стране стручних сарадника и  сарадника објекта  

и ужег Тима за заштиту деце на нивоу објекта. 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА 

 

У оквиру превентивних активности васпитачи  су  са децом   радили на доследном 

поштовању заједничких правила понашања у групи, на развијању кооперативних односа, 

толеранције 

 

Развијање сензибилитета за различитости - Сензибилитет за различитост код деце је 

развијан  кроз подстицање на вербализацију и препознавање властитих емоција, уз помоћ 

драмских игара које децу стављају у другачије улоге, свакодневном улогом медијатора у 

конфликтним ситуацијама, обележавањем  Дана толеранције, гледањем документарних 

филмова, подстицањем деце да брину једни о другима, пружају другима помоћ и подршку, 
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као и  давањем садржаја и задатака које омогућавају деци да слободно изразе своје 

стваралаштво. Сензибилитет за различитост је развијан и кроз активности упознавања, 

представљање дечијих радова у групи и разговор о њима, организовање групних радова и 

рада у пару, рад у мањим групама. Читањем прича, свирањем и слушањем музике, кроз игре 

улога, дружење са децом других узрасних група, заједничке радионице, уз помоћ активности 

„настави започету причу“, спортске активности, кооперативне игре са ластишем, лоптом, 

обручевима, слагалицама. У децембру је прослеђен  материјал  свим објектима,  са примерима 

кооперативних игара и активности под називом „Вртић без насиља“.. 

 

Сарадња са локалном заједницом реализована је кроз редовне састанке  са представницима   

Центром за социјални рад – одељење Вождовац, на основу Протокола о сарадњи. 

 

Део тима је присуствовао следећим активностима: 

- 25. 10. 2017. године, (директор Установе,,  координатор Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, члан Тима социјални радник)  у оквиру превентивних 

активности тима,  присуствовали су на  трибини под називом „Насиље у породици није 

приватна ствар“  у Белом потоку. 

- 31.10.2017. године,  директор Установе и кординатор Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, у оквиру превентивних активности Тима,  присуствовали су 

трибини под називом „Çàóñòàâèìî íàñèšå – îñíàæèìî æåíå!“, која је  одржана  ó  Îïøòèíå 

Âîæäîâàö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 88 - 
 

8.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 Задаци Реализатор Време 

реализације 

р
ед

о
в

н
и

 з
а
д

а
ц

и
 

Идентификовање и евидентирање деце са 

посебним образовним потребама 

Тим, стручни 

сарадници 

Континуирано 

током   

2017/18.године 

Опсервација деце са сметњама у развоју  Тим, стручни 

сарадник 

Током године  

Израда педагошких профила Дефектолог, 

члан тима 

Током године 

Планирање мера индивидуализације, 

адаптације и индивидуални рад 

Дефектолог, 

члан тима 

Током године 

Израда ИВОП-а Дефектолог, 

члан тима 

Током године 

Праћење планираних мера 

индивидуализације 

Дефектолог, 

члан тима 

Континуирано 

током године 

Помоћ васпитачима у избору и 

осмишљавању активности са децом 

(прилагођавање садржаја, облика и метода 

васпитно-образовног рада) 

Тим, стручни 

сарадници 

Континуирано 

током године 

Сарадња са надлежним установама 

здравствене и социјалне заштите 

Тим  Континуирано 

током године 

Сарадња са породицом у вези са 

усаглашавањем ставова и рада са децом, како 

у кућним условима, тако и у вртићу  

Тим, стручни 

сарадници 

Континуирано 

током године 

Сарадња са породицом - састанци са 

родитељима/старатељима уз присуство деце  

која имају сметње у развоју 

Тим, стручни 

сарадници 

Септембар 2017 - 

јун 2018. 

Сарадња са Уписном комисијом ради 

остваривања увида у документацију деце са 

сметњама у развоју и њиховим 

распоређивањем у објекте 

Тим, стручни 

сарадници 

Септембар 2017 - 

јун 2018. 

Остварена је сарадња са хуманитарном 

организацијом ,,Дечје срце'' 

Тим, 

представници 

организације 

Састанак 

8.9.2017. 

Тим, 

представници 

организације 

Стручни актив 

6.12.2017. у 

објекту „Сестре 

Букумировић“ 
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Учешће у реализацији пројекта,, Рано 

препознавање поремећаја говора и социо-

емоционалног развоја детета“  у јаслицама 

„1001 радост“ 

Део тима за 

инклузивно 

образовање, 

Клиника за 

неурологију и 

психијатрију за 

децу и 

омладину, 

медицинске 

сестре -

васпитачи 

 

Континуирано 

током године 

 

Родитељски 

састанак 

29.5.2018. У 

јаслицама „1001 

радост“ 

п
р

и
о
р

и
т
ет

н
и

 з
а
д

а
ц

и
 

 

Едукација запослених кроз стручни актив на 

тему ,,Обука стручњака за примену 

конкретних поступака у циљу побољшања 

функционалности особа са сметњама у 

менталном развоју'' 

Остварена сарадња са надлежним установама 

здравствене и социјалне заштите - састанак 

чланова Интерресорне комисије Општине 

Вождовац  са директором Установе и 

члановима Тима 

 

Тим, 

представници 

хуманитарне 

организације 

„Дечје срце“ 

 

6.12.2017. објекат  

„Сестре 

Букумировић“ 

Директор, 

чланови ИРК, 

тим за 

инклузивно 

образовање 

22.01.2018.године 

д
о

к
у

м
ен

т
о

в
а

њ
е 

р
а

д
а
 и

 с
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е
 

Евидентирање и чување документације 

Ажурирање базе података 
Тим  

Континуирано 

током године 

 

Учешће на Конференцији ,,Представљање 

прве ситуационе анализе стања и услуга за 

бебе и малу децу са сметњама у развоју у 

Србији: препреке и могућности''  

 

УНИЦЕФ  и 

Фондација за 

отворено 

друштво 

18.12.2017.године 

На иницијативу директора Установе одржан 

је састанак Тима са члановима Мреже 

подршке инклузивном образовању при 

МПНТР, ради унапређења рада Тима 

Директор, 

чланице Мреже 

подршке 

1.06.2018.године. 

 

У периоду од септембра 2017. године до јуна 2018. године Тим за инклузивно 

образовање  реализовао је састанке у континуитету. Реализовано је укупно 17 састанака уз 

подршку директора и помоћника директора Установе. 
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8.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ САЈТА  УСТАНОВЕ  

 

Сајт Предшколске установе "Чика Јова Змај" развија се од 2009. године, сада броји 

више од 2000 чланака од којих већина представља активности са децом у објектима. Осим 

активности, сајт садржи и чланке намењене усавршавању запослених, савети стручне службе 

са родитеље и запослене, као и остале релевантне информације. Јеловник се у електронској 

форми ажурира недељно. 

Садржај је организован тако да прати структуру установе, па између осталог сваки 

објекат има засебну страну на којој су приказане основне информације о објекту и чланци 

који описују активности у њему. 

Сајт уређује уредништво у коме су троје запослених из установе, један родитељ и 

спољни технички сарадник. Посебну пажњу у раду уредништво посвећује обради података о 

личности. 

За последњих годину дана сајт је посетило 34.844 корисника који су у 100.217 сесија 

отворили 320.127 страница. 

Уредништво константно ради на унапређењу и побољшању сајта установе, који је 

постао незаменљив канал комуикације не само са родитељима, већ и са колегама из других 

установа. 

 Идејно решење сајта је осмислила директор Установе Лидија Хутовић.  
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8.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА  УСТАНОВЕ 

 

У протеклој радној години у летопису су забележени сви важнији подаци и догађаји 

везани за целокупан васпитно-образовни рад у Установи. Садржаји су уношени у летопис по 

редоследу дешавања. Летописци су сарађивали са представницима свих јасала и вртића, чиме 

је обезбеђена заступљеност свих објеката.  

Садржај летописа чине: текстови, фотографије дешавања у вртићу и ван вртића, као и 

фотографије дечијих продуката, текстови из медија и други материјали.  

Током радне године уношени су следећи одабрани садржаји:  

- изабране активности у оквиру реализације неге и васпитно-образовног рада у 

Установи,  

- разноврсни облици сарадње са породицом, 

- различите форме сарадње са локалном заједницом,  

- различити видови стручног усавршавања у Установи и ван ње,  

- признања и награде деци, запосленима и Установи... 

 

Током радне 2017/2018. године тим за вођење књиге летописа Установе чинили су: 

1. Мирослава Јоксимовић, стручни сарадник-психолог, координатор, 

2. Маја Лазаревић, васпитач, РЈ „Пинокио“, члан 

3. Наташа Ђурић, васпитач, РЈ „Плави чуперак“, члан 

4. Петра Поповић, мед.сестра-васпитач, РЈ „Љиљан“, члан 

5. Слађана Беадер, мед.сестра-васпитач, РЈ „Чика Јова Змај“, члан.  

 

Тим је одржао седам састанака. На њима је вршен избор материјала који су уношени у 

летопис, анализирана заступљеност објеката и проналажени начини за ангажовање свих 

објеката.  
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8.9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

Од радне 2012/13. године до 2016/17. године ужи тим за самовредновање рада ПУ у 

сарадњи са директором Установе и члановима ширег тима за спровели су самовредновање 

свих седам кључних области рада.  

С обзиром да  Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 52/2001 и 55/2013), члан 48 (Осигурање квалитета рада установе) предвиђа да се 

„самовредновање сваке године обавља по појединим областима вредновања, а сваке четврте 

или пете године – у целини“, током 2017/18. године тим за самовредновање у непосредној 

сарадњи са директором ПУ и руководиоцима објеката извршио је самовредновање у целини. 

С обзиром на потребу да се месец дана пре истека Развојног плана Установе усвоји нови 

Развојни план, тим је све планиране актвности реализовао током јесени 2017. године, како би 

се на основу резултата самовредновања израдио и усвојио нови Развојни план. 

 

Ужи тим за самовредновање броји 12 чланова:  

1. Тања Матић педагог 

2. Вера Цвијановић педагог 

3. Снежана Копривица педагог 

4. Александра Црвенић педагог 

5. Мирослава Јоксимовић психолог 

6. Горда Божовић психолог 

7. Вера Грба медицинска сестра на превентиви 

8. Кристина Николић медицинска сестра васпитач 

9. Јелена Пантелић васпитач 

10. Тања Ресановић васпитач 

11. Мирјана Трајковић васпитач 

12. Горица Матић васпитач 

 

Одлуком директора, 11 чланова је именовано за чланове актива за развојно планирање. 

Реализоване активности  

 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Исходи 

Састанак педагога ради 

договора у вези са израдом 

иструмената за 

самовредновање у целини 

10. октобар 

2017. 

Педагози – 

чланови ужег 

тима за 

самовредновање 

Предлог 

инструмената за 

самовредновање у 

целини 

Израда инструмената за 

самовредновање у целини 

током октобра 

2017. 

Чланови ужег 

тима за 

Израђени 

инструменти 
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самовредновање 

Састанак педагога у вези 

спровођењем самовредновања 

у целини и израдом развојног 

плана 

1. новембар 

2017. 

Педагози – 

чланови ужег 

тима за 

самовредновање 

Предлог плана 

самовредновања 

Састанак чланова ужег тима за 

самовредновање у циљу  

анализе досадашњег рада на 

самовредновању рада ПУ и 

израде плана самовредновања у 

целини 

1. новембар 

2017. 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима 

Дефинисан план 

самовредновања, 

усвојени 

инструменти 

Колегијум – упознавање 

чланова Колегијума са 

новинама у Закону и 

динамиком реализације 

самовредновања  

9.новембар 

2017. 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима 

Информисани 

чланови 

Колегијума, 

договорена 

сарадња, подељени 

инструменти 

Спровођење самовредновања у 

целини,  анализа и обрада 

прикупљених података, израда 

извештаја 

новембар 2017. Чланови ужег 

тима 

 

Спроведено 

самовредновање, 

обрађени подаци, 

израђен извештај 

Састанак  ужег тима за 

самовредновање и актива за 

развојно планирање  ради 

израде Развојног плана 

Установе 

22.новембар 

2017. 

 

 

 

 

 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

Израђена основа 

новог Развојног 

плана за период од 

три године 

Састанак  ужег тима за 

самовредновање и актива за 

развојно планирање  ради 

израде Развојног плана 

Установе 

28.новембар 

2017. 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима за 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 

Допуна Развојног 

плана према 

сугестијама 

директора и члана 

Савета родитеља 

Учешће на седници УО ради 

презентације Развојног плана  

30.новембар 

2017. 

Директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

чланови ужег 

тима за 

Усвојен Развојни 

план ПУ за период 

2018/20. годину 
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Током  јануара 2018. године и почетком фебруара, Тим за самовредновање у сарадњи 

са директором и помоћником директора Установе радио је на припремама за екстерно 

вредновање које је спроведено од 9. до 14. фебруара 2018. године. 

Након извршеног спољашњег вредновања и пријема Извештаја о извршеном 

спољашњем вредновању Предшколске установе „Чика Јова Змај“ – Вождовац број 611-00-

00271/2018-11,  чланови тима за самовредновање су са директором Установе и другим 

тимовима анализирали Извештај као и сопствене увиде и запажања током обиласка вртића и 

јаслица и самовредновања у целини.  На основу тога, тимски је урађенн План за 

унапређивање рада Установе. 

Рад тима је документован кроз план рада и извештај о раду, записнике са састанака, 

израђене инструменте; сви подаци прикупљени на терену уз коришћење инструмената се 

чувају.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самовредновање и 

актива за развојно 

планирање 
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    9.  ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРAДЊЕ СА СТРУЧНИМ 

ТЕЛИМА И ТИМОВИМА УСТАНОВЕ 
 

- Васпитно-образовно веће:  

На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за 

унапређење рада Васпитно-образовног већа: чешћи састанци и састанци у мањим групама 

и/или по сменама, раније најављивање, не крајем јуна, више стручних предавања и примера 

добре праксе, презентовања изабраних радова, теме на предлог васпитача и/или планиран 

избор тема (суштински проблеми, прва помоћ, вођење књига, акциони планови...), 

достављање записника по објектима. 

 

-Колегијум: 

На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за 

унапређење рада Колегијума Установе: чешће организовање Колегијума, достављање 

записника по објектима, организовање мини-колегијума, по потезима, више интеракција на 

Колегијумима. Теме за унапређење: међусобна сарадња међу објектима, хоризонтална 

размена, веће уважавање и разумевање посла. 

 

-Актив за развојно планирање: 

На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за 

унапређење рада Актива за развојно планирање: чешћи састанци са конкретним предлозима, 

више примера добре праксе, боља комуникација и едуковање, боље информисање (анкета) о 

одлукама и приоритетима пре усвајања плана, проширење тима и бављење суштинским 

проблемима, разноврсност тема. 

 

-Актив ментора и приправника: 

На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за 

унапређење рада Актива ментора и приправника: ментор и приправник у истом објекту, 

чешће консултације, чешћи активи, пажљиво повезивање ментора са приправником, приказ 

активности васпитача са лиценцом, реализација активности пред ментором. 

 

-Узрасни активи: 

На основу анкета за васпитаче вртића и јасала Установе, наводимо следеће предлоге за 

унапређење рада Узрасних актива: чешћа хоризонтална раземна, више актива и размена 

искустава из праксе, суштинских тема, угледних активности, састанци на нивоу објеката 

(узрасно прилагођене теме), договори са стучним сарадницима, доступни материјали.  Такође, 

предложено је и да не буду узастопним данима одржавани, затим организовање родитељских 

састанака. 

 

-Тим за инклузивно образовање: 

Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи, у циљу 

унапређења сарадње са Тимом за инклузивно образовање добили смо предлоге за чешће 
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посете и израду индивидуалних планова, више информација, едукација од стране тима у 

групама где бораве деца која имају потребу за додатном подршком, затим, чешће 

организовање састанака, актива, предавања у вези са инклузијом, као и давање практичних, 

стручних савета и препорука, од стране тима и стручне службе. Изнета је и потреба за 

додатним писаним материјалима, флајерима, затим разменом мишљења.  

 

-Тим за заштиту од дискриминације,  насиља,  злостављања и занемаривања: 

Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи у циљу 

унапређења сарадње са Тимом за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и 

занемаривања,  дати су предлози запослених: да се чешће организују састанци, размена 

информација, едукација, како са запосленима, тако и са родитељима. Наведени су и предлози 

за унапређење у виду брошура, флајера, семинара, примера из праксе, укључивања већег 

броја запослених. 

 

-Тим за самовредновање: 

Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи у циљу 

унапређења сарадње са Тимом за самовредновање добијени су следећи предлози од 

запослених: чешће одржавање састанака са Тимом, ширим Тимом, затим, организовање више 

презентација, семинара, примера добре праксе, повратних информација о раду, посета, више  

предлога за унапређење васпитно-образовног рада, структуре простора. Дати су и предлози за 

отварање простора-клуба са доступном литературом и документацијом са семинара, сусрета, 

актива, као и саветовалиште за рад са запосленима.  
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10.  ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УСТАНОВЕ 

 

Након реализације самовредновања свих области рада ПУ у периоду 2012 - 2017. 

година, у новембру 2017. године ужи тим за самовредновање у сарадњи са директором, 

помоћником директора и руководиоцима објеката спровео је самовредновање у целини. 

Руководиоци објеката са осталим члановима колектива изврштили су процену свих области, 

сем прве области Стандарда квалитета рада установа. Чланови ужег тима за самовредновање 

извршили процену у оквиру прве области. 

Коришћени инструменти: чек листе израђене према стандардима квалитета рада ПУ, у којима 

су за већину  индикатора наведени примери доказа остварености и  четворостепена скала за   

процена остварености индикатора од 1 до 4 (1 – није присутно  , 2 – у мањој мери присутно , 3 

– у већој мери присутно , 4 – присутно у потпуности). 

Инструменти су подељени свим објектима наше Установе, укупно 40 и то 28 је 

подељено вртићима и 12 јаслицама 

Након попуњавања у објектима, урађена је квантитативна и квалитативна анализа 

података. 

Као критеријум за процену стандарда одређена је граница  од 3,50  за индикатор као и 

за стандард у свакој области. Све индикаторе и стандарде  који су на нивоу испод договорене 

оцене 3.50  сматрамо да  треба унапређивати.  

  

Област бр. 1: ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ, ГОДИШЊИ ПЛАН И РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

Стандард Просек по стандарду 

1.1. Документи установе пружају основ за оптималан развој 

предшколске установе 

4,00 

1.2 Документи установе су међусобно усклађени. 3,67 

1.3 Све интересне групе учествују у осмишљавању и реализацији 

програма и планова. 

3,83 

1.4. Садржај докумената обезбеђује подршку за потребе деце и 

њихових породица. 

3,67 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ 3,79 

 

Опис и процена стандарда 

1.1. Документи установе пружају основ за оптималан развој предшколске установе 
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Према добијеним подацима документа Установе у  потпуности пружају оптималан развој ПУ. 

У документима су видљиве специфичности и особености делатности установе, а у развојном 

плану постоје јасне мисија и визија која покрећу на развој установе. Документа су сачињена у 

складу са прописима. 

 

1.2 Документи установе су међусобно усклађени. 

Према добијеним подацима, у великој мери су документа Установе међусобно усклађена. У 

годишњем плану установе су оперативно разрађени структурни елементи предшколског 

програма и уграђени су елементи Развојног плана ПУ. У годишњем плану су наведени 

приоритети за програмске целине Предшколског програма.  

 

1.3 Све интересне групе учествују у осмишљавању и реализацији програма и планова. 

Према добијеним подацима уочава се да све интересне групе у великој мери учестују у 

осмишљавању и реализацији програма и планова. Представници свих заинтересованих страна 

учестује у припремању докумената Установе и доприносе унапређивању квалитета планова и 

програма. Припрема документата се заснива на заједничкој квалитативној анализи 

остварености планираних активности и приоритета. 

 

1.4. Садржај докумената обезбеђује подршку за потребе деце и њихових породица. 

Према добијеним подацима у документима ПУ у великој мери су планиране активности за 

пружање подршке деци и породици. На основу испитаних потреба деце, родитеља и 

постојећих ресурса нуде се посебни и специјализовани програми којима се повећава обухват 

деце. У Годишњем плану предшколске установе наведене су одговорности, динамика и начин 

реализације Програма заштите деце од насиља, занемаривања и злостављања. 

 

Закључак:  

Према резултатима самовредновања у целини област предшколски програм, годишњи план  и 

развојни план је високо оцењена просечном оценом 3,79. 

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

- потребно је у годишњи План рада Установе унети Акциони план Развојног плана, 

Начин праћења остваривања: 

- увид у документацију.  
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Област бр. 2: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

Стандард Просек 

јасле 

Просек 

вртић 

Просек јасле и 

вртић 

2.1 Физичка средина подстиче учење и развој 

деце. 

3,03 3,13 3,08 

2.2. Социјална средина подстиче учење и развој 

деце 

3,66 3,63 3,64 

2.3. План васпитно-образовног рада групе је 

основа за оптимално напредовање у учењу и 

развоју детета 

2,67 2,92 2,79 

2.4. Игре и активности одговарају потребама и 

интересовањима деце 

3,41 3,66 3,53 

2.5. Ритам живљења прилагођен је потребама 

деце 

3,41 3,66 3,53 

2.6. У установи се тимски стварају оптимални 

услови за адаптацију деце 

3,50 3,44 3,47 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ 3,21 

 

Опис и процена стандарда 

 

2.1 Физичка средина подстиче учење и развој деце. 

Према добијеним подацима уочено је да средина за учење одражава актуелна дешавања и 

васпитно-образовне активности (пројекте, теме) да су материјали у собама уредно сложени, 

комплетирани, употребљиви, доступни, класификовани и означени.  У већини објеката 

простор омогућава активности у малим групама, окупљање целе групе као и самосталну 

активност детета. Више пажње треба посветити структуирању простора – осмишљавању 

расположивог простора вртића као средине за учење као и укључивању деце и родитеља у у 

мењање и обогаћивање физичке средине.  

 

2.2. Социјална средина подстиче учење и развој деце 

Према добијеним подацима у васпитним групама се негује позитивна атмосфера, спонтана и 

отворена за комуникацију. У великој мери васпитачи правовремено и примерено реагују на 

различита емоционална изражавања и специфичне реакције сваког детета и подстичу код деце 

уважавање различитости. У већини објеката се стварају прилике за интеракцију деце са децом 

различитих узраста и са одраслима и уважавају идеје деце у процесу планирања дневних 

активности. 
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2.3. План васпитно-образовног рада групе је основа за оптимално напредовање у учењу и 

развоју детета 

Према добијеним подацима у објектима установе заступљено је планирање васпитно-

образовног рада на принципима интегрисаног учења током читавог дана. У сарадњи са децом 

и родитељима планирају се различити мањи пројекти на нивоу групе, вртића. У великој мери 

васпитачи уважавају предлоге и идеје деце у процесу планирања дневних активности.  У 

мањој мери циљеви и задаци се постављају у складу са подацима систематског посматрања и 

уважавају различити стилови и форме учења детета. У план су у недовољној мери 

интегрисане језичке и културолошке специфичности деце у групи, као индивидуални 

образовни планови.   

 

2.4. Игре и активности одговарају потребама и интересовањима деце 

Према добијеним подацима у великој мери игре и активности одговарају актуелним 

потребама, интересовањима и способностима детета и подстичу даљи развој и учење. Деца 

имају прилику да бирају и учестују у различитим играма, учење се одвија кроз различите 

типове активности. Непосредна дешавања и животне ситуације деце представњају изворе 

садржаја у васпитној групи а игре и активности су осмишљене на принципима интегрисаног и 

кооперативног учења.  

 

2.5. Ритам живљења прилагођен је потребама деце 

Према добијеним подацима у великој мери је распоред дневних активности прилагођен 

узрасним карактеристикама и индивидуалним потребама деце. Уважавају се индивидуалне 

разлике међу децом у погледу културе, здравствено-хигијенских навика, потреба за храном и 

сном. Постоји равнотежа активнијих и мирнијих периода током дана без ситуација чекања и 

празног хода. Свакодневно се организују игре и активности на отвореном простору.  

 

2.6. У установи се тимски стварају оптимални услови за адаптацију деце 

Према добијеним подацима у великој мери родитељима се пружа правовремена стручна 

подршка, план адаптације се прави у сарадњи са њима пре поласка детета у вртић. Током 

процеса адаптације родитељи су непосредно укључени у рад васпитне групе.  

 

Закључак  

Према резултатима самовредновања у целини област васпитно-образовни рад је процењена 

као област коју је и даље потребно унапређивати. У оквиру ове области најнижа оцена 

стандарда је 2,79 и односи се на план васпитно-образовног рада групе као основе за 

оптимално напредовање у учењу и развоју детета. Поред наведеног, стандард физичка 

средина подстиче учење и развој деце оцењена са 3,08, а стандард који се односи на тимско 

стварање оптималих услова за адаптацију деце који је оцењен  са 3,47. Највишу оцену 3,64 у 

овој области носи стандард који се односи на подстицајну социјалну средину. 
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Предлог мера за унапређивање стандарда: 

  

- креирање центара интересовања ван васпитних соба, 

- повећати учешће родитеља и деце у креирању центара интересовања, 

- циљеве и задатке васпитно-образовног рада поставити у складу са подацима систематског  

  посматрања , уоченим интересовањима и потребама деце и вредновањем васпитно-    

  образовног процеса, 

- интегрисати план индивидуализације и ИВОП у план рада групе. 

 

Начин праћења остваривања: 

- непосредни увиид у средину за учење и документацију васпитача. 

 

 

Област бр. 3: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

 

Стандард Просек 

јасле 

Просек 

вртић 

Просек јасле и 

вртић 

3.1 Деца су мотивисана и активно 

укључена у игре и активности 

3,46 3,47 3,46 

3.2. Праћење напредовања деце у развоју 

и учењу у основи је процеса васпитно-

образовног рада 

3,19 2,83 3,01 

3.3. Деца остварују напредак у развоју и 

учењу 

2,56 2,80 2,68 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ 3,07 

 

Опис и процена стандарда 

 

3.1 Деца су мотивисана и активно укључена у игре и активности 

Према добијеним подацима у великој мери васпитачи и деца, кроз партнерски однос, заједно 

учествују у истраживању и решавању различитих проблема. Васпитачи доприносе развијању 

дечије игре и активности, и у играма преузимају различите улоге. Дете има могућности да се 

игра самостално, са другом децом уз учешће и подршку одраслих. У мањој мери дете је 

укључено у процес документовања сопственог развоја. 

 

3.2. Праћење напредовања деце у развоју и учењу у основи је процеса васпитно-образовног 

рада 

Према добијеним подацима  развој и напредовање деце се прати у различитим ситуацијама, 

ситематско праћење је у функцији програмирања васпитно-образовног процеса. Родитељи се 

квартално информишу о дечијем напредовању и пружају им се на увид дечији радови и 
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остала документација о детету. Анализа добијених података и процена напредовања резултат 

је тимског рада.  

 

3.3. Деца остварују напредак у развоју и учењу 

Према добијеним подацима процена напредовања заснована је на анализи података добијених 

посматрањем, праћењем детета и увидом у разноврсну документацију. Деца укључујући и 

децу којој је потребна додатна васпитно-образвона подршка остварују напредак у различитим 

областима развоја о чему постоји разноврсна документација. Процена напредовања деце којој 

јепотребна додатна васпитно-образовна подршка врши се на основу педагошког профила. 

Процена напредовања је у функцији индивидуалнизације васпитно-образовног рада.  

 

Закључак  

Према резултатима самовредновања у целини област дечји развој и напредовање је 

процењена као област коју је и даље потребно унапређивати. Најнижом оценом 2,68 је 

процењен стандард деца остварују напредак у развоју и учењу , док је навишу оцену 3,46 

добио стандард деца су мотивисана и активно укључена у игре и активности. 

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

 

- више укључити децу у документовање сопственог развоја (деца бирају садржаје за свој 

портфолио),  

- родитеље више укључити у израду дечијег портфолија,  

- у документацију васпитача треба унети план посматрања и праћења деце (инидивидуално и 

на нивоу групе), 

- податке добијене посматрањем корисити у сврху планирања, 

- потребно је заједничко учешће васпитача, стручних сарадника и родитеља у изради планова 

индивидуализације.  

 

Начин праћења остваривања: 

- увид у документацију. 
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Област бр. 4: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

 

Стандард Просек 

јасле 

Просек 

вртић 

Просек јасле и 

вртић 

4.1 Предшколска установа је сигурна и 

безбедна средина 

3,48 3,50 3,49 

4.2. Предшколска установа осигурава да 

потребе деце и породице буду задовољене 

3,93 3,75 3,84 

4.3. Предшколка установа подржаваучење 

и развој детета кроз пружање подршке 

породици 

3,53 3,48 3,50 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ 3,59 

 

Опис и процена стандарда 

 

4.1 Предшколска установа је сигурна и безбедна средина 

Према добијеним подацима у великој мери се у установи организују превентивне активности 

које доприносе безбедности у Установи. У установи функционише мрежа за решавање 

различитих врста насиља и заштите права детета. Спроводи се анализа ризика у установи и 

непосредном окружењу која пружа основу за обезбеђивање сигурне и безбедне средине. 

Установа обезбеђује различите начине информирања и подучавања родитеља и запослених са 

циљем заштите права детета.  

 

4.2. Предшколска установа осигурава да потребе деце и породице буду задовољене 

Према добијеним подацима у великој мери установа примењује критеријуме за упис деце који 

су у сладу са законском регулативом. У установи постоји и спроводи се програм превентивно-

здравствене заштите деце и програм социјалне заштите деце. Установа обезбеђује 

уравнотежену исхрану која одговара потребама деце предшколског узраста.  

 

4.3. Предшколка установа подржаваучење и развој детета кроз пружање подршке породици 

Према добијеним подацима у великој мери у Установи се реализује програм сарадње са 

породицом којим су предвиђени различити облици и нивои сарадње. На нивоу васпитних 

група остварују се разноврсни начини укључивања родитеља и различити начини и облици 

међусобног инфомисања о развоју и напредовању деце. Установа обезбеђује стручну 

подршку породици са циљем унапређивања родитељских компетенција и примењује 

принципе индивидуализације у раду са децом и породицом. Установа предузима мере за 

редовно похађање предшколског програма посебно деце из осетљивих група.  
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Закључак: 

Према резултатима самовредновања у целини област Подршка деци и породици је процењена 

као област коју није потребно са посебном пажњом  унапређивати. Оцењена је просечном 

оценом 3,59,  у оквиру чега је стандард Установа је сигурна и безбедна средина оцењен 

најнижом просечном оценом 3,49, док је највишом просечном оценом 3,84 процењен 

стандард Установа осигурава да потребе деце и породице буду задовољене.  

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

- подстицање улоге родитеља као иницијатора активности, 

- планско унапређење подршке деци и породицама из друштвено-осетљивих група. 

 

Начин праћења остваривања: 

- увид у документацију. 

 

Област бр. 5: ЕТОС 

 

Стандард Просек 

јасле 

Просек 

вртић 

Просек јасле и 

вртић 

5.1 У предшколској установи поштују се 

права детета и одраслих и негује клима 

поверења 

3,55 3,45 3,50 

5.2. У предшколској установи негује се 

клима припадности и заједништва 

3,57 3,72 3,64 

5.3. Предшколска установа подржава и 

промовише квалитетан в-о рад 

3,50 3,59 3,54 

5.4. Амбијент предшколске установе је 

пријатан за све 

3,10 3,05 3,07 

5.5. У предшколској установи је развијена 

сарадња на свим нивоима 

3,11 3,40 3,25 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ 3,59 
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Опис и процена стандарда 

 

5.1 У предшколској установи поштују се права детета и одраслих и негује клима поверења 

Према добијеним подацима у великој мери поштују се права других и њихова приватност. 

Сви подаци се пажљиво чувају и прикладно размењују уз поштовање поверљивости. У 

установи се примењује активна политика против насиља и дискриминације. Деца и васпитачи 

учествују у различитим манифестацијама на основу процене и заштите интереса деце. У 

Установи (у објектима) постоји посебан простор за инидивидуалне разговоре.  

 

5.2. У предшколској установи негује се клима припадности и заједништва 

Према добијеним подацима у великој мери се доследно поштују норме којима је регулисано 

понашање и одговорност свих, у личним обраћањима свих у ПУ видљиво је међусобно 

уважавање и толеранција, а за дискриминатроско понашање предвиђене су мере и санкције. У 

установи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и 

делатностима Установе. За новопридошло особље примењује се систем пружања помоћи у 

прилагођавању на нову средину.  

 

5.3. Предшколска установа подржава и промовише квалитетан в-о рад 

Према добијеним подацима у великој мери васпитачи, стручни сарадници и сарадници 

размењују примере добре праксе у Установи и ван ње. Установа израђује едукативне и 

информативне материјале, њен рад се презентује у различитим медијима. Промоција 

Установе и њеног угледа израз су заједничког ангажовања запослених.  

 

5.4. Амбијент предшколске установе је пријатан за све 

Према добијеним подацима у великој мери целокупан простор ПУ уређен је тако да пружа 

утисак добродошлице. У простору доминирају дечији радови. У недовољној мери простор 

мери је прилагођен потребама деце са сметњама у развоју и инвалидитетом.  

 

5.5. У предшколској установи је развијена сарадња на свим нивоима 

Према добијеним подацима у великој мери у Установи је организована сарадња и међусобна 

информисаност између руководећих, стручних и саветодавних органа, и тимски се реализују 

различите врсте активности. Установа реализује сардњу са различитим инстиуцијама у циљу 

остварења програмских циљева. Постоји сарадња и размена искуства између радних јединица 

и сарадња са основим школама на нивоу објеката.  

 

Закључак: 

Према резултатима самовредновања у целини област Етос је процењена као област коју није 

потребно са посебном пажњом  унапређивати у целини. Оцењена је просечном оценом 3,59,  у 

оквиру чега су најнижим просечним оценама процењеи стандарди у Установи је развијена 

сарадња на свим нивоима (3,25) и амбијент Установе је пријатан за све (3,07), којима ће се у 
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смислу унапређивања посветити пажња у наредном периоду. Највишом оценом 3,64 је 

процењен стандард у Установи се негује клима припадности и заједништва.  

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

 

- унапредити сарадњу између објеката, 

- размена примера добре праксе са другим ПУ, 

- унапредити сарадњу са локалном заједницом (основне школе, установе социјалне заштите, 

интерресорна комисија) 

- прилагодити простор деци са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

 

Начин праћења остваривања: 

- непосреди увид и увид у документацију.  

 

 

Област бр.6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ 

 

Стандард Просек 

јасле 

Просек 

вртић 

Просек јасле и вртић 

6.1 Рад ПУ организован је делотворно и 

ефикасно 

3,79 3,65 3,72 

6.2 Руковођење на свим нивоима у 

функцији је унапређивања рада 

установе 

3,72 3,59 3,65 

6.3. Лидерско деловање директора 

доприноси развоју установе 

3,78 3,56 3,67 

6.4. У установи функционише систем за 

праћење и вредновање квалитета рада 

3,75 3,56 3,65 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ 3,67 

 

Опис и процена стандарда 

 

6.1 Рад ПУ организован је делотворно и ефикасно 

Према добијеним подацима у великој мери  директор обезбеђује несметано одвијање процеса 

рада у Установи. У Установи постоји јасна организациона структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима одговорности. Руководиоци у складу са својим надлежностима 

постављају јасне захтеве запосленима у вези са задацима. Задужења запослених су 

равномерно распоређена. Формирани су стручни органи и тимови у складу са компетенцијама 

запослених и развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада 

Установе.  
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6.2 Руковођење на свим нивоима у функцији је унапређивања рада установе 

Према добијеним подацима у великој мери је присутно да директор ефикасно руководи 

Васпитно-образовним већем у укључује запослене у процес доношења одлука, такође уважава 

предлоге Савета родитеља у процесу доношења одлука. Директро подстиче континуирано 

стручно усавршавање запослених. Руководиоци објеката благовремено предузимају 

одговарајуће мере за решавање свакодневних проблема у складу са својим надлежностима и 

користе различите начине за мотивисање запослених.  

 

6.3. Лидерско деловање директора доприноси развоју установе 

Према добијеним подацима у великој мери лидерско деловање директора доприноси развоју 

установе. Директор се професионално односи према раду, указује поверење запосленима и 

уважава њихов екомпетенције, показује отвореност за промене и подржава иновације. 

Директор развија сардњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом, а 

свој лични и професионални развој планира на основу самовредновања свог рада.  

 

6.4. У установи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

Према добијеним подацима у великој мери у установи функционише систем за праћење и 

вредновање квалитета рада. Директор учествује у раду стручних тимова, планира и остварује 

инструктивни увид и надзор у свим сегментима рада Установе и предузима мере за 

унапређивање васпитно-образовног рада. Тим за самовредновање континуирано остварује 

самовредновање рада Установе. Рад стручних органа у Установи у функцији је праћења и 

подстицања развоја и напредовања деце. Стручни сарадници планирају и остварују 

педагошко-инструктивни рад у Установи.  

 

Закључак:  

Према резултатима самовредновања у целини област Организација рада и руковођење је 

процењена као област коју није потребно са посебном пажњом  унапређивати. Оцењена је 

просечном оценом 3,67,  у оквиру чега је најнижим просечним оценама процењени стандарди 

Руковођење на свим нивоима у функцији је унапређивања рада установе (3,65) и У установи 

функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада (3,65). Највишом просечном 

оценом 3,72 је процењен стандард Рад ПУ организован је делотворно и ефикасно.  

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

 

- унапредити делотворност и ефикасност рада ПУ кроз равномерније распоређивање 

задужења запослених. 

Начин праћења остваривања: 

- увид у документацију тимова, актива, радних група, служби итд. 
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Област бр. 7 Ресурси 

 

Стандард Просек 

јасле 

Просек 

вртић 

Просек јасле и 

вртић 

7.1 У предшколској установи обезбеђени су 

потребни људски ресурси. 

 

3,20 2,60 2,90 

7.2. 7.2 Људски ресурси су у функцији квалитета 

рада предшколске установе. 

 

3,42 3,47 3,44 

7.3 У предшколској установи су 

обезбеђени/постоје материјално-технички 

ресурси (простор, опрема и дидактичка 

средства). 

3,25 2,97 3,11 

7.4 Материјално-технички ресурси 

предшколске установе користе се 

функционално. 

3,67 3,46 3,56 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОБЛАСТИ 3,21 

 

 

Опис и процена стандарда 

 

7.1 У предшколској установи обезбеђени су потребни људски ресурси. 

Добијени подаци указују да васпитно-образовно особље има прописане квалификације, као и 

да су квалификације осталих запослених одговарајуће. У ПУ је запослен мањи број васпитача 

и стручних сарадника и сарадника у односу на број деце, као и број осталих запослених. У 

мањој мери ПУ у своје активности укључује стажисте и волонтере.  

 

7.2 Људски ресурси су у функцији квалитета рада предшколске установе. 

Према добијеним подацима у великој мери људски ресурси су у функцији квалитета рада 

предшколске установе. План ПУ за даљи професионални развој утемељен је на редовном 

самовредновању. Запослени се стручно усавршавају у складу са годишњим планом стручног 

усавршавања и примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 

Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао. 

Васпитачи и стручни сарадници тимским радом доприносе унапређивању квалитета 

вапситно-образовног рада а на основу самоевалуације унапређују професионално деловање.  

 

7.3 У предшколској установи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, 

опрема и дидактичка средства). 

Према добијеним подацима у великој мери  је простор уређен тако да одговара потребама 

деце свих узраста и задовољава здравствено-хигијенске услове. У већој мери ПУ је 

опремљена потребним дидактичким средствима за реализацију квалитетног васпитно-

образовног рада. У мањој мери ПУ располаже простором за рад који је у скаладу са 
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нормативном и опремљеност тих простора је такође у мањој мери усклађен са нормативном.  

7.4 Материјално-технички ресурси предшколске установе користе се функционално. 

Према добијеним подацима у великој мери  материјално-технички ресурси су у функцији 

остваривања циљева васпитања и образовања. Дидактичка средства се користе у циљу 

постизања квалитета васпитно-образовног рада.  

Закључак: 

Према резултатима самовредновања у целини област Ресурси је процењена као област коју је 

и даље потребно унапређивати. Најнижом оценом 2,90 је процењен стандард обезбеђени су 

потребни људси ресурси, док је највишом оценом 3,56 процењен стандард Материјално-

технички ресурси се користе функционално.  

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

 

- обезбедити потребне људске ресурсе у односу на број деце, 

- повећати просторне капацитете. 

 

Начин праћења остваривања: 

- Непосредни увид и увид у документацију.  
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11.  ПРИКАЗ ИЗВРШЕНОГ СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА 

УСТАНОВЕ 

 
 

У периоду од 09. – 14.02.2018. године у ПУ „Чика Јова Змај“ извршено је спољашње 

вредновање Установе од стране 6 спољашњих евалуатора: мр Весна Муратовић Дробац, др 

Драган Банићевић, Гордана Чукурановић, Љерка Ђорђевић, Јасмина Николић и Милан 

Јоксимовић. Спољашње вредновање је спроведено у 13  објеката: Пинокио, Мала сирена, 

Љоља, Сестре Букумировић, 1001 радост, Чика Јова Змај, Шећерко, Бисери, Дизниленд, 

Петар Пан, Чика Андра, Плави Чуперак, МЗ Зуце и у ППП при ОШ „Филип Филиповић“, ОШ 

„Данило Киш“, ОШ „Васа Чарапић“, ОШ „Бранислав Нушић“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ 

„Јајинци“ чији простор Установа користи за остваривање припремног предшколског 

програма. Спољашње вредновање Установе је извршено на основу непосредног увида у 

васпитно-образовни рад (40% од укупног броја група) и анализу документације  на нивоу 

васпитних група, потом на основу обављених разговора са васпитачима, родитељима 

члановима Управног одбора, Стручном службом, директорем Установе и спроведеном 

анализом евиденције и документације на нивоу Установе.   

 Дана, 05.04.2018. године Установи је достављен Извештај о извршеном спољашњем 

вредновању број 611-00-00271/2018-11. Ово је прво спољашње вредновање ПУ „Чика Јова 

Змај“. Сумарна процена квалитета рада ПУ „Чика Јова Змај“ извршена је на основу резултата 

вредновања у свим областима, према дефинисаним стандардима. С обзиром да је остварено 

више од 50% стандарда укључујући и 75% стандарда који су кључни уа вредновање, општи 

квалитет ПУ „Чика Јова Змај“ оцењен је оценом 3.  

Након извршеног спољашњег вредновања и пријема Извештаја о извршеном 

спољашњем вредновању Предшколске установе „Чика Јова Змај“ – Вождовац број 611-00-

00271/2018-11,  чланови тима за самовредновање су са директором Установе и другим 

тимовима анализирали Извештај као и сопствене увиде и запажања током обиласка вртића и 

јаслица и самовредновања у целини.  На основу тога, тимски је урађен План за унапређивање 

рада Установе. 
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12. Извештај о реализацији Плана унапређивања Установе након 

извршеног спољашњег вредновања за период април – август 

2018.године 

 
 
 

ОБЛАСТ 1 : ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ, ГОДИШЊИ ПЛАН И РАЗВОЈНИ ПЛАН 

                                                                                    

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

      

ЕВАЛУАЦИЈA/РЕАЛИЗОВАНО 

  

Области 

рада за 

унапређ

ивање 

Активности за 

унапређивање  

Носи 

оци 

Врем е 

реализ

ације 

Критери

јум 

Носиоци Време 

реализ

ације 

1. Свеобух

ватније и 

конструк

тивније 

учешће 

локалне 

заједниц

е и 

родитељ

а у 

припрем

ању 

докумен

ата 

Установе 

При изради докуменатна 

Установе, анкетирати 

родитеље и представнике 

локалне заједнице ради 

анализе постојеће сарадње и 

програма рада (мапирање 

ресурса у ЛЗ)  а у циљу 

даљег унапређивања 

сарадње и веће укључености 

свих а у израду докумената. 

Дистрибуцију и 

прикупљање анкета 

извршити путем мејла 

(мејлинг листа Савета 

родитеља). 

 

 

Дирек

тор, 

струч

ни 

сарад

ници, 

васпи

тачи, 

медиц

инске 

сестре 

васпи

тачи 

Јун 

2018. 

године 

Анекети

рани 

родитељ

и, 

мапиран

и 

ресурси 

у 

локалној 

заједниц

и, 

њихови 

предлози 

су 

уважени 

при 

изради 

докумен

ата 

Установе 

Директор и 

стручни 

сарадници 

До 15. 

септем

бра 

2018.г

одине 
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ОБЛАСТ БР. 2: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

      

ЕВАЛУАЦИЈA/РЕАЛИЗОВАНО 

 Области 

рада за 

унапређив

ање 

Активности за 

унапређивање  

Носиоц 

и 

Време 

реализ

ације 

Критерију

м 

Носиоци Време 

реализа

ције 

1. Неуједнач

еност 

физичке 

средине 

између 

различити

х 

васпитних 

група и 

објеката 

Реализација семинара „Корак 

даље са лутком кроз 

предшколско образовање“ 

 

 

Реализа

тори 

семина

ра  

09. и 

10.06.2

018. 

године 

Семинар је 

реализован 

према 

плану и 

сазнања су 

презентова

на у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

2.  Неуједнач

еност 

интеракциј

е деце 

различити

х узраста и 

деце и 

одраслих  

Програмско повезивање 

јаслица и вртића у 

комбинованим објектима - 

израда акционог плана 

сарадње јаслица и вртића у 

комбинованим објектима за 

радну 2018/19. годину кроз 

пројектно планирање 

 

 

Медици

нске 

сестре 

васпита

чи, 

васпита

чи, 

стручни 

сарадни

ци 

јул  

2018. 

Израђен 

план 

сарадње 

јаслица и 

вртића. 

План је 

интегриса

н у акцион 

план 

објекта и 

Годишњи 

план рада 

ПУ 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Септемб

ар 2018. 

3.  Планирани 

рад није у 

оптимално

ј мери 

индивидуа

лизован и 

у функцији 

личног 

напредова

ња детета 

Реалиазција семаинара 

„Индивидуализација кроз 

интегрисано учење“  

 

 

Реализа

тори 

семина

ра  

04. и 

05.05.2

018.  

Семинар је 

реализован 

према 

плану и 

сазнања су 

презентова

на у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

Реалиазција семаинара „Моја 

васпитна група је посебна“  

 

Реализа

тори 

семина

ра  

26.05.20

18. 

Семинар је 

реализован 

према 

плану и 

сазнања су 

презентова

на у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

Реалиација семинара „Тимски 

рад у процесу планирања“ 

Реализа

тори 

семина

ра  

02. и 

03.06.2

018. 

Семинар је 

реализован 

према 

плану и 

сазнања су 

презентова

на у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 
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4. На нивоу 

Установе 

није 

потребна 

пажња 

посвећена 

функцији 

систематск

ог 

посматрањ

а 

Реализација узрасних актива 

на тему „Праћење и 

посматрање дечијег развоја и 

напредовања у функцији је 

планирања васпитно-

образовног рада“ 

 

Стручн

и 

сарадни

ци - 

педагоз

и 

29., 30. 

03. , 02. 

– 

04.04.2

018. 

Активи су 

реализован

и према 

плану и 

сазнања су 

презентова

на у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

Реализација Васпитно 

образовног већа са стручном 

темом – Приказ сазнања са 

семинара „Индивидуализација 

кроз интегр исано учење“  

Директ

ор, 

стручни 

сарадни

ци, 

медици

нске 

сестре 

васпита

чи и 

васпита

чи 

17.05.20

18. – за 

медици

нске 

сестре 

васпита

че 

 

28.06.2

018. – 

за 

васпита

че 

Васпитно-

образовно 

веће је 

реализован

о према 

плану.  

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

 

 

 

ОБЛАСТ 3: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

                                                          

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

      

ЕВАЛУАЦИЈA/РЕАЛИЗОВАНО 

 Области 

рада за 

унапређив

ање 

Активности за 

унапређивање рада 

Носиоц

и 

Време 

реализ

ације 

Критеријум Носиоци Време 

реализ

ације 

1.  

Унапређив

ање 

систематск

ог праћења 

дечјег 

развоја и 

напредова

ња, 

анализе 

добијених 

података и 

коришћењ

а података 

у сврху 

планирања 

и 

програмир

ања 

васпитно-

образовног 

рада 

Реалиазција семинара 

„Индивидуализација кроз 

интегрисано учење“ 

Реализа

тори 

семина

ра 

04. и 

05.05.20

18.  

Семинар је 

реализован 

према плану 

и сазнања су 

презентован

а у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

Реалиазција семинара „Моја 

васпитна група је посебна“  

 

Реализа

тори 

семина

ра 

26.05.20

18. 

Семинар је 

реализован 

према плану 

и сазнања су 

презентован

а у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

Реалиација семинара „Тимски 

рад у процесу планирања“ 

 

 

Реализа

тори 

семина

ра 

02. и 

03.06.20

18. 

Семинар је 

реализован 

према плану 

и сазнања су 

презентован

а у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

Реализација узрасних актива 

на тему „Праћење и 

посматрање дечијег развоја и 

напредовања у функцији је 

Стручн

и 

сарадни

ци - 

29., 30. 

03. , 02. 

– 

04.04.20

Активи су 

реализовани 

према плану 

и сазнања су 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 
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планирања васпитно-

образовног рада“  

 

педагоз

и 

18. презентован

а у 

објектима 

Реализација Васпитно 

образовног већа са стручном 

темом – Приказ сазнања са 

семинара „Индивидуализација 

кроз интегрисано учење“  

 

Директ

ор, 

стручни 

сарадни

ци, 

медици

нске 

сестре 

васпита

чи и 

васпита

чи 

17.05.20

18. – за 

медици

нске 

сестре 

васпита

че 

28.06. 

2018. – 

за 

васпита

че 

Васпитно-

образовно 

веће је 

реализовано 

према 

плану.  

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

2. Уједначава

ње обима 

и садржаја 

дечијих 

портфолиј

а  

Реализација узрасних актива 

на тему „Праћење и 

посматрање дечијег развоја и 

напредовања у функцији је 

планирања васпитно-

образовног рада“ – посебна 

пажња посвећена је изради, 

сардржају и обиму дечијег 

портфолија 

 

Стручн

и 

сарадни

ци - 

педагоз

и 

29., 30. 

03. , 02. 

– 

04.04.20

18. 

Активи су 

реализовани 

према плану 

и сазнања су 

презентован

а у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018. 

године 

3. Значајније 

укључива

ње 

родитеља 

у процес 

праћења, 

документо

вања   

дечјег 

напредова

ња и 

развоја 

Израда и спровођење анкете 

за родитеље  (информације о 

деци) два пута годишње (на 

основу предлога анкетних 

питања приспелих их 

објеката)  

 

 

Директ

ор, 

васпита

чи, 

стручни 

сарадни

ци 

Јун  

2018. 

године 

Анкета није 

израђена и 

спорведена 

Директор, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

август 

2018. 

године 
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ОБЛАСТ БР. 4: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

                                                                                    

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

      

ЕВАЛУАЦИЈA/РЕАЛИЗОВАНО 

 Области 

рада за 

унапређив

ање 

Активности за унапређивање Носио

ци 

Време 

реализ

ације 

Критеријум Носиоци Време 

реализа

ције 

1. Уједначава

ње 

квалитета 

сарадње са 

породицом  

Размена  примера добре праксе 

између објеката Установе кроз 

приказ на Васпитно-образовном 

већу 

 

Дирек

тор, 

васпит

ачи, 

струч

ни 

сарадн

ици 

Јун 

2018. 

године 

Васпитно-

образовно 

веће није 

реализовано 

Директор, 

стручни 

сарадници 

август 

2018.год

ине 

1. Формирање радне групе са 

циљем унапређивања вештина 

вођења разговора на 

„отвореним вратима“ и давања 

информација о развоју и 

напредовању деце   

2. Организовати тематске 

родитељске састанске на основу 

интересовања родитеља 

3. Организовање трибина и 

предавања 

 

 

Дирек

тор, 

струч

ни 

сарадн

ици, 

васпит

ачи, 

медиц

инске 

сестре 

васпит

ачи 

Јун 

2018. 

године 

Радна група 

није 

формирана 

и нису 

реализовани 

тематски 

родитељски 

састанци, 

трибине и 

предавања 

Директор, 
стручни 
сарадници 

август 
2018.год
ине 

2. Веће 

укључива

ње 

родитеља 

у 

васпитно-

образовни 

рад 

Израда и спровођење анкете за 

родитеље  о интересовањима 

родитеља за укључивање у 

васпитно-образовни рад (на 

основу предлога анкетних 

питања приспелих их објеката)  

 

 

Дирек

тор, 

васпит

ачи, 

струч

ни 

сарадн

ици 

Јун – 

септемб

ар  

2018. 

године 

Анкета није 

израђена и 

спорведена 

Дирктор, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

Септемб

ар 2018. 

године 

3. Унапредит

и систем 

израде и 

садржај 

педагошки

х профила  

Унапређивање процеса 

планирања додатне подршке 

деци -  на позив Директора 

Установе ангажовање Групе за 

образовање мањина, социјалну 

инклузију и заштиту од насиља 

и дискриминације при МПНТР.  

Дирек

тор, 

Тим за 

ИО 

Јун 

2018   

Израђени 

кораци за 

унапређива

ње  рада 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

Директор, 

тим за 

инклузивно 

образовање 

Јун 

2019. 
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ОБЛАСТ БР. 5: ЕТОС                                                                                    

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

      

ЕВАЛУАЦИЈA/РЕАЛИЗОВАНО 

 Области 

рада за 

унапређи

вање 

Активности за унапређивање Носи 

оци 

Време 

реализ

ације 

Критерију

м 

Носиоци Време 

реали

зације 

1. Унапређив

ање 

система 

редовног 

информис

ања 

запослени

х и 

родитеља 

о 

делатност

има и 

активност

има 

Установе 

Израда брошуре за родитеље  о  

васпитно – образовном раду, 

календар са актуелним 

дешавањима у  Установи 

Дирек

тор, 

струч

ни 

сарад

ници 

Август 

2018.го

дине 

Брошура 

није 

израђена 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2019.г

одине  

 

 

ОБЛАСТ БР. 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ    

                                                                              

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

      

ЕВАЛУАЦИЈA/РЕАЛИЗОВАНО 

 Области 

рада за 

унапређив

ање 

 

Активности за унапређивање Носио 

ци 

Време 

реализ

ације 

Критеријум Носиоци Време 

реализа

ције 

1. Унапредит

и интерно 

стручно 

усавршава

ње  

Реализација електронске обуке 

„Хоризонтално учење“ 

 

 

ЦИП 

– 

Цента

р за 

интер

актив

ну 

педаго

гију 

Мај-јун 

2018.го

дине 

Обука је 

реализована  

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 

2018.год

ине  

 

 

 

ОБЛАСТ БР. 7: РЕСУРСИ 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

      

ЕВАЛУАЦИЈA/РЕАЛИЗОВАНО 

 Области 

рада за 

унапређив

ање 

Активности за унапређивање Носио

ци 

Време 

реализ 

Критеријум Носиоци Време 

реализац

ије 

1. Унапредит

и 

осветљење 

у објекту 

У поступку је замена столарије 

и сијалица.  

Дирек

тор 

Јун – 

септемб

ар 

2018.го

Замењена 

столарија и 

сијалице 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Септемба

р 

2019.год

ине  
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„Чика 

Андра 2“  

дине 

2. Неговати 

праксу 

ручно 

израђеног 

и 

креативно 

осмишљен

ог 

материјала 

за рад кроз 

системски 

организова

не 

активност

и на нивоу 

Установе 

Реализација семинара „Корак 

даље са лутком кроз 

предшколско образовање“ 

 

 

 

Реализ

атори 

семин

ара  

09. и 

10.06.20

18. 

године 

Семинар је 

реализован  

према плану 

и сазнања су 

презентован

а у 

објектима 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Јун 2018. 

године 
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13. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  
 

  

Стручно усавршавање у радној 2017/18. години реализовано је кроз следеће облике: 

рад стручних органа Установе (Васпитно-образовног већа и стручних актива), реализација 

семинара у оквиру Установе и ван ње, учешће васпитача, медицинских сестара и стручних 

сарадника на стручним скуповима ван Установе, лично стручно усавршавање према 

интересовањима стручних радника. 

 

 

13.1.  СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

            Од претходне радне  године у Установи су формирани активи васпитача према 

узрасним групама:  

- Актив медицинских сестара васпитача јаслених група 

- Актив васпитача млађих вртићких  група 

- Актив васпитача средњих вртићких група и мешовитих вртићких група 

- Активн васпитача старијих вртићких група  

- Актив  васпитача припремног предшколског програма 

План рада стручних актива васпитача и медицинских сестара васпитача дефинисан је у складу 

са приоритетним задацима васпитно-образовног рада. 

 

11.1.1. Извештај о реализацији актива сестара васпитача јаслених група 

 

Активи медицинских сестара васпитача 

Р.бр. Тема Реализатори Време 

реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака неге и 

васпитно-образовног рада, именовање 

руководиоца актива 

Директор, 

помоћник 

директора,стручни 

сарадници 

 

 

17.10.2017. 

Стручна тема ,,Учесталост говорно језичких 

одступања код деце предшколског узраста“ 

 Логопеди  

2.  Праћење и документовањ е дечјег развоја и 

напредовања и укључивање родитеља у 

процес 

Педагози 29.03.2018. 

3.  Говор, комуникација, понашање Логопед, психолог 23.05. 2018. 

 

Поред наведених реализованих актива у радној 2017/18.години, нису  реализоване угледне 

активности из области развоја говора , планиране за прву недељу априла 2018.године.  
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11.1.2. Извештај о реализацији актива млађих вртићких  група 

 

Активи васпитача млађих вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време 

реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака неге и 

васпитно-образовног рада, именовање 

руководиоца актива 

Директор, 

помоћник 

директора,стручни 

сарадници 

 

18.10.2017. 

Стручна тема ,,Учесталост говорно језичких 

одступања код деце предшколског узраста“ 

Логопеди  

2.  Обука стручњака за примену конкретних 

поступака у циљу побољшања 

функционалности особа са сметњама у 

развоју 

Хуманитарна 

организација 

,,Дечје срце'' и Тим 

за инклузивно 

образовање 

06.12.2017. 

3.  Праћење и документовање дечјег развоја и 

напредовања и укључивање родитеља у 

процес 

Педагози 30.03.2018. 

4.  Говор, комуникација, понашање Логопед,психолог 22.05. 2018. 

Нису  реализоване угледне активности из области развоја говора кроз обраду приче, 

планиране за другу  недељу априла 2018.године.   

 

 

11.1.3. Извештај о реализацији актива средњих вртићких група и мешовитих вртићких група 

 

Активи васпитача средњих  и мешовитих вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време 

реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака неге и 

васпитно-образовног рада, именовање 

руководиоца актива 

Директор, помоћник 

директора,стручни 

сарадници 

 

23.10. 2017. 

Стручна тема ,,Учесталост говорно језичких 

одступања код деце предшколског узраста“ 

Логопед  

2.  Обука стручњака за примену конкретних 

поступака у циљу побољшања функционалности 

особа са сметњама у развоју 

Хуманитарна 

организација ,,Дечје 

срце'' и Тим за 

инклузивно 

образовање 

06.12.2017. 

3.  Праћење и документовање дечјег развоја и 

напредовања и укључивање родитеља у процес 

Педагози 02.04.2018. 

4.  Говор, комуникација, понашање Логопед, психолог 22.05 2018. 
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Нису  реализоване угледне активности из области развоја говора кроз истраживачке 

активности  ,планиране за трећу  недељу априла 2018.године.   

 

11.1.4. Извештај о реализацији актива старијих вртићких група 

 

 

Активи васпитача старијих  вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време 

реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака неге и 

васпитно-образовног рада, именовање 

руководиоца актива 

Директор, 

помоћник 

директора,стручни 

сарадници 

 

24.10. 2017. 

Стручна тема ,,Учесталост говорно језичких 

одступања код деце предшколског узраста“ 

Логопеди 

2.  Обука стручњака за примену конкретних 

поступака у циљу побољшања 

функционалности особа са сметњама у развоју 

Хуманитарна 

организација 

,,Дечје срце'' и Тим 

за инклузивно 

образовање 

06.12.2017. 

3.  Посматрање и праћење дечијег понашања и 

развоја у функцији планирања васпитно-

образовног рада 

Педагози 03.04.2018. 

4.  Говор, комуникација, понашање Логопед, психолог 21.05. 2018. 

 

Нису  реализоване угледне активности из области развоја говора кроз драмске активности  

,планиране за четврту  недељу априла 2018.године.   

 

 

11.1.5.   Извештај о реализацији актива припремног предшколског програма 

 

 

Редни 

број 
Тема Реализатори Време реализације 

1. 

Разматрање плана рада 

Актива.Договор око 

реализације припремног 

предшколског програма, 

вођења педагошке 

документације и уређења 

средине за учење.  

 

Директор, 

помоћник 

директора, стручни 

сарадници 

 

 

 

10.10. 2017. 
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2. 

 

Састанак – припрема за 

спољашње вредновање.  

Васпитачи ППП-а, 

педагог и психолог 

 

06.02.2018. 

3. 

Обука стручњака за примену 

конкретних поступака у циљу 

побољшања функционалности 

особа са сметњама у развоју 

Хуманитарна 

организација ,,Дечје 

срце'' и Тим за 

инклузивно 

образовање 

           06.12.2017. 

4. 
Говор, комуникација, 

понашање 
Логопед, психолог 21.05.2018. 

5. 
Спремност деце за полазак у 

школу  

Данка Поповић, 

логопед стажиста 
06.06.2018. 

 

            Иако планиран, није реализован Стручни актив из области заштите деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, а Стручни актив „Припрема за усвајање функције читања и 

писања“ и Стручни актив ,,Артикулација деце на предшколском узрасту“ су обједињени у 

актив „Спремност деце за полазак у школу“, одржан 06.06.2018. (само за 4-часовни ППП). 
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13.2.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ВРТИЋА 

 

 

Годишњим планом Установе предвиђено је да се на нивоу сваког објекта формира 

Стручни тим васпитача који ће током године радити на одређеним задацима у оквиру 

одабране области. Сарадњом руководиоца тима, руководиоца објеката и стручних сарадника 

почетком године дефинисани су задаци и активности у оквиру одабраних области. Сваки 

објекат је имао састанке За евалуацију акционих планова руководиоцима су достављени  

упитници (видети прилог бр. 3). Евалуацију одабраних области реализовали су руководиоци 

актива. Документовање акционих планова одвијало се у посебним свескама које се налазе у 

сваком објекту. 

 

Како би се постигла систематичност приказа реализације акционих планова на 

нивоу вртића, определили смо се за кратко обједињавање података према изабраној 

области на коју се план односи. Детаљан извештај о реализацији акционих планова се 

налази у самим објектима. 

 

Област: Васпитно-образовни рад 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Тема Циљ  

“Бисери” „Нити пријатељства – 

кроз уметнички 

доживљај“ 

Креирање и неговање атмосфере кроз 

различите сфере уметности. 

„Невен“ „Народна традиција“ Очување српске традиције међу најмлађим 

нараштајима. 

„Плави 

чуперак“ 

„Дете у свету 

уметности“ 

Подстицати и развијати интересовање деце 

према уместности. 

„Жикица 

Јовановић“ 

„Саобраћај“ Упознавање деце са саобраћајем и повећањем 

њихове безбедности  у саобраћају. 

„Чика Андра 

2“ 

„Деца могу разне 

ствари“ 

Обогаћивање перцептивних искустава кроз 

сопствену самосталну активност, посматрање, 

слушање, додиривање. Подстицање 

истраживања стварности комбиновањем, 

манипулисањем, понављањем радњи и 

увиђањем ефекта сосптвених акција.  

„Чика Андра 

1“ 

„Са децом око света“ Проширивање дечијих искустава; подржавање 

радозналости и потреба да стиче, открива нова 

знања из различитих области и средина. 

„Љоља“ „Србија – моја земља“ Спојити различите методичке области и 

начине изражавања што већег броја дечијих 

способности козр које дете као активни 

учесник својом вољнбом активношћу 

превазилази  препреке у развоју својих 

потенцијала.  
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„Петар Пан“ „Правила понашања“ Усвајање ширег спектра правила понашања и 

елементарно разумевање њихове функције и 

неопходности. 

„Вивак“ „Авала у срцу“ Унапредити средину за учење и развој. 

Унапредити средину са родитељима.  

,,Звончица'' ,,Кроз проток времена'' Развој говора у корелацији са ликовним, 

музичким и информатичким средствима. 

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Најчешће активности кроз које су реализовани акциони планови су свакодневне 

активности са децом, посете позориштима, манифестације Установе (Вашаријада, Сајам 

науке...), радионице са родитељима, учешће на ликовним конкурсима, посетама установа 

културе (Етнографкси музеј, ППТ музеј, Београдска филхармонија, СЦ „Вождовац“, СЦ 

„Шумице“, Дечији културни центар...), посетама установама у локалној заједници, на 

приредбама, обележавањем значајних датума и празника.  

 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

Реализоване активности су презентоване родитељима,, деци вртића, путем паноа, 

књига, албума, изложби радова, портфолио вртића, радионица,  приредби, учешћем  на 

манифестацијама („Сајам науке“, „Фестивал здравља“,  „Вашаријада“, „Дан Установе“, 

„Карневал пријатељства“, „Дечија недеља“), путем сајта Установе, путем извештаја.  

 

 

Област: Дечији развој и напредовање 

 

 Радна 2017/2018.година 

Објекат  Тема Циљ  

„Дизниленд“ „Више од игре“ Примена драмског метода за дечији 

свеобухватни развој повезани са свим 

областима. 

„1001 радост“ „Драмске игре“ Повезивање породице и вртића кроз 

богаћење дечијег речника, подстицање 

дечије маште и креативности, слободно 

наступање пред децом и одраслима као и 

развијање дечијег самопоштовања и тимског 

рада.  

„Наша деца“ „Дете у свету 

уметности“ 

Упознавање деце са свим видовима 

уметничког изражавања. Богаћење речника. 

Постепено увођење родитеља у васпитно-

образовни рад вртића. Увођење деце у свет 

симбола.  
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Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови су драмске игре, покретне 

кооперативне игре, кроз радионице и приредбе, израду лутака, сценографије и костима, као 

и кроз израду сензорних центара, израду симбола, прикупљање предмета, тестова, 

пословица, песмица.  

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

 Реализоване активности су презентоване родитељима путем портфолија, паноа, фото 

рама, фото записа, приредби и „Биоскопа за родитеље“ (приказ електронског портфолија 

вртића у којем је приказана и реализација Акционог плана). Такође, активности су 

презентоване и колегиницама из других објеката.  

 

 

Област: Подршка деци и породици 

 

 Радна 2017/2018.година 

Објекат  Тема Циљ  

„Пинокио“ „Од познаника до 

партнера“ 

Неговање партнерског односа са 

родитељима – партнерство. 

„Др Ненад 

Парента“ 

„Рука у руци“ Развијање свести о себи и другима. 

Изграђивање односа са другима 

(кооперативност). 

„Цицибан“ „Игре, некад и сад“ Развој компетенције и учешћа родитеља 

као вид сарадња са породицом. 

„Сестре 

Букумировић“ 

„Родитељ – активни 

учесник у животу и раду 

вртића“ 

Интегрисање и развој детета кроз 

усклађеност породичног и вртићког 

система. 

„Штрумфета“ „Штрумфета као 

породични дом“ 

Зајендичка улога породице и васпитача 

у процесу развоја и учења. 

„Брезе“ „Дете у свету уметности“ Упознавање деце са светом уместности 

(позориште, стрип, ликовна уметност, 

музићка култура, књижевност). 

„Васа Чарапић“ „Сарадња са породицом – 

Превенција агресивности 

код деце“ 

Кроз различите активности научити 

децу да се изборе за своје потребе на 

асертиван начин, бити толерантан. 

Неговање позитивних осећања, 

комуницирати, бити отворен за тимски 

рад.  

„Шећерко“ Наша велика 

откривалица – Занимања 

људи 

Унапређивање сарадње са родитељима. 

Стицање нових знања и искуствава деце 

у вртићу о ван њега.  

„Чика Јова Змај 2“ „Културна авантура за Стварање услова и подстицаја који ће 
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предшколце“ код деце дугорочно развијати 

радозналост за актуелности из области 

културе, музике, ликовне и говора. 

 

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Активности кроз које су реализовани акциони планови су радионице са родитељима и 

децом, активности уређењења средине за учење, заједничке активности свих узрасних група, 

акцију „Сви заједно“ и акцију са Саветом родитеља, припреме за манифестације Установе, 

одласци у СЦ „Шумице“, позориште „Пан театар“, Дом за старе Вождовац, библиотеку, 

МУП Вождовац, музеје, акваријум и тропикаријум, облежавање значајних датума, 

реализацију кооперативних игара, као и путем информативних и тематских родитељских 

састанака и  флајери за родитеље. Такође и кроз подршку манифестацији „Дани Европске 

баштине“, сарадњу са Центром за промоцију науке.  

 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

 Реализоване активности су презентоване родитељима, другим васпитним групама, 

Савету родитеља, путем радионица, свакодневних активности, путем паноа, изложби, сајта 

Установе, стручној служби путем извештаја, манифестација Установе („Фестивал здравља“, 

„Сајам науке“, „Змајада“, „Вашаријада“.) 

 

 

Област: Етос 

 

 

 Радна 2017/2018.година 

Објекат  Тема Циљ  

„Колибри“ 

,,Радосно 

детињство'' 

„Будимо срећни сви 

заједно“ 

Заједничка сарадња родитеља, васпитача и 

деце на унапређивању васпитно-образовног 

рада. 

„Мала сирена“ З“ајендо можемо 

више“ 

Организована сарадња руководећих, 

стручни и саветодавних органа и 

различитих инститиуција у циљу заштите 

интереса деце и њихов неометани развој. 

„Чика Јова Змај 

1“ 

„Комуникаицја као 

предуслов успешног 

пословања“ 

Неговање и унапређивање односа између 

запослених у колективу и родитеља, као 

предуслов за стварање подстицајне 

атмосфере за квалиттни раст и развој деце 

током боравка у вртићу. 

„Дечја радост“ „Корак напред“ Унапређивање сарадње. 

„Мила Јевтовић“  „Сваки дан овде Схватање смисла усклађивања својих жеља 
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припадам“ и потреба са жељама  и потребама других и 

спремности на примање и давање, као и 

стварање компромиса прихватљивих за обе 

стране.  

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Активности кроз које су реализовани акциони планови су радионице са родитељима, 

прославае рођендана, различите ликовне активности и кооперативне игре, кроз 

драматизацију садржаја итд.  

 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

Реализоване активности су презентоване на родитељским састанцима, радионица са 

родитељима, кроз индивидуалне разговоре са родитељима, путем паноа, сајта Установе, на 

манифестацијама Установе. Активности су такође презентоване и колегама из других 

објеката и стручној служби путем извештаја са фоторафијама.  

 

 

 

 

Оцена реализације акционих планова вртића 

 

            Акциони планови су у већини објеката реализовани готово у потпуности (63% 

објеката), док је у 15% објектата акциони план реализован у потпуности, а у 19% објеката 

акциони план  је делимично реализован, док 3% није дало одговор.  

 

Тешкоће у реализацији акционих планова вртића 

 

Током реализације акционог плана васпитачи су углавном идентификовали 

техничке (временске прилике, мањак времена, недостатак материјала и простора, 

организација превоза) и организационе тешкоће (велики број деце, превоз) и проблеме око 

мотивисања родитеља да активније учествују у животу и раду вртића, али и мотивисања 

неких запослених у објектима. 
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13.3.   ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЈАСАЛА 

 

Годишњим планом Установе предвиђено је да се на нивоу сваког објекта формира 

Стручни тим васпитача који ће током године радити на одређеним задацима у оквиру 

одабране области. Сарадњом руководиоца тима, руководиоца објеката и стручних сарадника 

почетком године дефинисани су задаци и активности у оквиру одабраних области. Сваки 

објекат је имао састанке за евалуацију акционих планова руководиоцима су достављени  

упитници (видети прилог бр. 3). Евалуацију одабраних области реализовали су руководиоци 

актива. Документовање акционих планова одвијало се у посебним свескама које се налазе у 

сваком објекту. 

Како би се постигла систематичност приказа реализације акционих планова на 

нивоу јасала, определили смо се за кратко обједињавање података према изабраној области 

на коју се план односи. Детаљан извештај о реализацији акционих планова се налази у 

самим објектима. 

 

Област: Васпитно-образовни рад 

 

 

 Радна 2017/2018.година 

Објекат  Тема Циљ  

„Шећерко“ „Скочи, прескочи, додирни“ Усавршавање крупне и ситне 

моторике. 

„Ђулићи“ „Унапређивање средине за учење и 

развој деце“ 

Стварање подстицајне средине 

за учење и игру. 

„Невен“  „Некад и сад“ Подстицање креативног 

изражавања, говора, богаћење 

речника. 

Љиљан „Учимо играјући се“ Мотивисање деце за учење кроз 

игру. 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Реализоване су следеће активности: богаћење и осмишљавање центара, дружење са 

другим групама, игре на отвореном, радионице са родитељима, сензорне сликовнице, 

традиционалне игре, уређење паноа, активности у групама, израда дидактике, уређење 

средине за учење, вежбаонице, пројекат.  

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

 Реализоване активности су презентоване путем портфолија, фотографија, презентација, 

изложби, паноа, разменом са колегиницама, стручној служби, путем сајта Установе.  
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Област: Дечији развој и напредовање 

 

 

 Радна 2017/2018.година 

Објекат  Тема Циљ  

Сестре 

Букумировић 

јасле 

Праћење напредовања деце кроз 

различите технике посматрања 

Деца остварују напредак у 

развоју 

Зрнце Родитељи и васпитачи до лакше 

адаптације 

Подстицање интеракције 

између родитеља у васпитача 

ради лакше адаптације деце 

Љоља  ,,Активности којима се подстиче 

говорно језички развој" 

Превентивне активности у 

циљу спречавања појаве 

говорно језичких поремећаја 

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Акциони планови реализовани су конкретне активности и то кроз израду чек-листа за 

различите аспекте развоја, укључивање родитеља кроз радионице, адаптацију, музичке, 

моторичке, игре улога, ликовне, полигон активности, драматизације, упознавање са 

традиционалним играма, приредбе, маскенбал, израда различитих дидактичких средстава, 

посета вртића. 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

 Активности у оквиру акционих планова презенотване су међусобно у објекту, стручној 

служби и путем портфолија, родитељима путем видео презентације, путем  сајта Установе и 

паноа у објекту, на стручним сусретима.  

 

 

Област: Подршка деци  породици 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Тема Циљ  

„1001 радост“ „Рано препознавање поремећаја 

говора и социо-емоционалног 

развоја деце“ 

Рано препознавање поремећаја 

говора и комуникације на 

јасленом узрасту и подршка 

деци и породицама од стране 

васпитача и стручних 

сарадника. 

„Чика Јова Змај 

2“ 

„Играјмо се заједно“ Остварити конкретну сарадњу 

са породицама кроз планиране 

облике активности. 

„Лептирић“ „Унапређење сарадње са Обогаћивање и продубљивање 
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породицом“ сарадње са породицом. 

„Дизниленд“ „Игром кроз народну традицију“ Упознавање околине, богаћење 

маште, самопоуздања, 

самосталности, јачање сарадње 

са породицом, колегама, 

локалном средином . 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Активности кроз које су реализовани акцион планови су израда дидактике, 

мотивисање родитеља, коришћење визуелних картица, укључивање родитеља у адаптацију, 

анкета, манифестације, радионице, прославе. 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

Реализоване активности су презентоване родитељима путем паноа, сајта Установе, на 

састанцима. Активности су презентоване и на Стручним сусретима медицинских сестара 

васпитача. 

 

 

 Област: Етос 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Тема Циљ  

„Радосно 

детињство“ 

„Будимо срећни заједно“ Сарадња родитеља, деце, 

васпитача на унапређењу в-о 

рада. 

„Дечја радост“ „Екологија и комуникација“ Унапређење сарадње. 

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Активности кроз које су реализовани акцион планови су радионице за децу и 

родитеље, дружење са породицама, израду средстава, прославе, манифестације, игре ван 

објеката.  

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

Реализоване активности су презентоване родитељима путем паноа за дечије радове.   
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Оцена реализације акционих планова 

 

 Акциони планови су у 82% објеката готово у потпуности,  у 9% објеката акциони план 

реализован  у потпуности и у 9% делимично реализован. 

 

 

Тешкоће у реализацији акционих планова 

 

На реализацију акционог плана у највећој мери утицали су велики број присутне 

деце, недостатак видео матријала, одсуство медицинских сестара-васпитача због боловања, 

неједнако учешће свих запослених у објекту, реновирање купатила, недовољн број стручног 

кадра, недовољна информисаност родитеља о животу и раду у вртићу, слаб одазив 

родитеља, слаб развој говора и промене чланова тима објекта. 

 

 

 

 

 

13.4. АКТИВ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА 

 

Током радне 2017/18. године Актив ментора и приправника наставио је  рад у правцу 

подизања квалитета увођења у посао  приправника васпитача и медицинских сестара-

васпитача у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 

сарадника  „Службени гласник РС“ бр 22/2005 и 51/2008, Применом правилника о дозволи за 

рад наставника, васпитача и стручних сарадника Просветни преглед, Београд 2005. и 

Правилником о изменама и допунама правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и 

стручних сарадника „Службени гласник РС“ бр. 48/2016.  

 

У складу са годишњим планом рада реализоване су следеће активности: 

 

Ред. 

бр. 
Активности Реализатори 

Време 

реализације 

1.  

 Актив ментора и приправника  

„ Педагошке ситуације“ 

 

Тања Матић - педагог  

 

  

23.новембар 

2017. 

вртић„Сестре 

Букумировић“ 

2.  
Провера савладаности програма 

увођења у посао 

Тања Матић-педагог 

  

Комисија за проверу 

савладаности програма 

увођења у посао 

Објекат„Сестре 

Букумировић“,  

 

од 4. децембра   

до  8. децембра 

2017. године  

 

од 12. до 16. 
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марта 2018.  

 

6.јун 2018. 

„Невен“ 

3.  Формирање нове групе приправника 

Тања Матић- педагог 

Снежана Копривица- 

педагог 

Аида Маричић-секретар 

ПУ 

Гордана Пајдић-

помоћник директора 

Октобар 2017. 

 

4.  

Актив ментора и приправника 

„Увођење у посао и дозвола за рад– 

лиценца  и израда плана увођења у 

посао, вођење документације“ 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица -

педагог 

 

22. март 2018. 

године,  вртић 

„Сестре 

Букумировић“ 

5.  

Континуирано праћење и ажурирање 

евиденције васпитача и 

медицинских сестара васпитача 

приправника 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица -

педагог 

 

током године 

 

Услед  приоритетних задатака на нивоу Установе који нису били предвиђени  

годишњим планом рада, у оквиру  актива ментора и приправника  од  планираних  четири 

актива реализована су три, с тим да су теме два актива обрађене на једном сусрету.   

Актив са темом „Педагошке ситуације“ подразумевао је разраду основних принципа 

решавања педагошких ситуација. Учесници су били у прилици да кроз групни рад разраде 

неколико ситуација. Након сваке, развијана је дискусија у циљу анализе и сналажења у датим 

ситуацијама. На крају актива, учесницима су дата  упутства у вези са провером савладаности 

програма увођења у посао пред комисијом на нивоу Установе као и распоред полагања.  

На првом активу са новом групом ментора и приправника на тему „Увођење у посао и 

дозвола за рад– лиценца  и израда плана увођења у посао, вођење документације“, 

присутнима је презентован начин увођења у посао у ПУ, истакнут је значај професионалног 

развоја запослених у образовању и посебно улога ментора у процесу увођења у посао, 

односно презентован је процес стицања лиценце запослених у васпитно-образвним 

установама кроз power point презентацију и усмено излагање.  

Такође, присутни су упознати са планом рада актива у наредном периоду.  На крају 

актива, учесници су имали прилику да поставе питања  у вези са наведеним садржајима. 

 

На основу анализе рада у процесу увођења у посао приправника током радне 

2017/18.године  могу се истаћи следећа запажања: 

- развијен партнерски однос ментора и приправника,  

- добра припремљеност приправника за проверу савладаности програма увођења у посао, 

- разноврсност и слободан приступ у избору области и тема за реализацију активности. 
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13.5.  РЕАЛИЗОВАНИ СЕМИНАРИ 

 

Током ове године, у организацији предшколске Установе,  реализовани су 

следећи семинари: 

РБ НАЗИВ СЕМИНАРА 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ 

1 „Пројекти у 

предшколској 

установи“ 

 

Гордана Ђорђевић, стручни 

сарадник-педагог, спец. 

управљања пројектима и  Јелена 

Крсмановић, стручни сарадник-

педагог, мср управљања 

пројектима из  ПУ „Др Сима 

Милошевић“, Земун 

21. и 

22.04.2018. 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре васпитачи  

2 „Индивидуализација 

кроз интегрисано 

учење“  

педагог  Марица Мецек и Гордана 

Поповић - васпитач, ПУ „Бамби“ - 

Кула 

04. и 

05.05.2018. 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре вапситачи, 

директор 

Установе и 

стручни 

сарадници 

3 „Моја васпитна група 

је посебна – 

документовање 

дечјег развоја и 

напредовања у 

функцији 

програмирања рада 

васпитне групе“     

Јасмина Вулетић, стручни 

сарадник-педагог,    Предшколска 

установа „Наше дете“ у Шапцу  

26.05.2018.. Васпитачи, 

медицинске 

сестре вапситачи, 

помоћник 

директораУстанов

е и стручни 

сарадници 

4  „Корак даље са 

лутком кроз 

предшколско 

образовање“    

Соња Јегарски, васпитач 

ПУ „Кикинда“ 

09. и 10. јуна 

2018.  

Васпитачи, 

медицинске 

сестре вапситачи, 

директорУстанове 

и стручни 

сарадници 

5 Електронска обука 

„Планирање и 

развијање 

диверсификованих 

програма“ 

ЦИП – Центар за интерактивну 

педагогију 

Јануар -

фебруар 

2018.године 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре вапситачи 

и стручни 

сарадници 

6. Електронска обука 

„Хоризонтално 

учење“ 

ЦИП – Центар за интерактивну 

педагогију 

Март – април 

2018.године 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре вапситачи 

и стручни 

сарадници 
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Учесници семинара су презентовали семинаре на нивоу објеката у оквиру стручног 

усавршавањеа унутар установе. 

13.6.   СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ  

 

Током радне 2017/18. године, реализовани су следећи семинари који нису били  у 

организацији Установе, већ су их организовала удружења васпитача и медицинских сестара 

васпитача. 

 

 

Извештај о учешћу запослених у активностима СУМВС предшколских 

установа Србије  

 

1.  „XX ЈЕСЕЊИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ“ са темом „АСПЕКТИ КВАЛИТЕТА ПРАКСЕ 

У ЈАСЛАМА“, акредитован од ЗУОВ бр.1044-4/2017 од 30.08.2017.г. и носи 4 бода, 

одржани од 12.-15.10.2017.г. у Кладову. Из ПУ „ЧЈЗ“ презентовано је 5 радова: 

 

 „ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА МОТОРИЧКИХ АКТИВНОСТИ СА 

ДЕЦОМ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА“-објекат „Ђулићи“, презентатори Марија 

Младеновић и Александра Атанацковић 

 „НАШЕ МАЛО ПОЗОРИШТЕ-ПРИМЕНА РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА ЛУТАКА У 

РАДУ СА ДЕЦОМ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА“-објекат „С. Букумировић“, 

презентатори Марија Ненадовић, Виолета Д. Миливојевић и Валентина Конатар 

 „ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО СА СЛИКАМА У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ 

ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ И ГОВОРНОГ РАЗВОЈА-СЛИКЕ НА ЗИДУ“-објекат 

„Шећерко“, презентатори Кристина Николић, Славица Иванов, Снежана Апци и 

Татјана Батавељић 

 „РАНО ПРЕПОЗНАВАНЈЕ ПОРЕМЕЋАЈА ГОВОРА И СОЦИО-

ЕМОЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ“-објекат „1001 Радост“, презентатори Јасмина 

Марковић, Марина Филиповић у Емилија Младеновић 

 „УТИЦАЈ ИГРЕ НА ЦЕЛОКУПАН ДЕЧИЈИ РАЗВОЈ-ДЕТЕ ЖИВИ ОНО ШТО 

ИГРА“-објекат „С. Букумировић“, презентатори Јелена Стојановић, Бојана 

Мишулић и Александра Момчиловић 

На скупу биле су присутне Милица Јеличић, медицинска сестра васпитач, у 

организационом одбору УМСВ ПУ Србије и Мирјана Јоксимовић, стручни сарадних 

психолог која је и поднела извештај са скупа. 

 

2.  Семинар „МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ“ кат.бр. 573, компетенција К3, приоритет 

2, бодова 20. Одржан у објекту „1001 радоаст“ 28. и 29. 10.2017.г. и 16.11.2017.г. 

Семинару присуствовало 30 медицинских сестара васпитача из групе. Милица Јеличић 

проследила списак присутних сестара на семинару стручној служби ПУ „ЧЈЗ“. 

 

3. „IX СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА-РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ 

РИЗИКА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ПОДРШКА ДЕТЕТУ У 

ПОРОДИЦИ“, акредитација Д-1-1036/17, педавачи-први аутор 12 бодова, усмена 
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презентација 9 бодова, постер презентација 7 бодова, пасивни посматрач, 6 бодова. 

Конгрес је одржан на Дивчибарама 08.-11.11.2017.г. Из ПУ „ЧЈЗ“ као пасивни 

посматрачи присуствовали Драгана Васић и Љиљана Стефановић медицинске сестре 

на превентивној здравственој заштити. На скупу у својству члана организационог 

одбора присуствовала Милица Јеличић  медицинска сестра васпитач. 

 

4. Семинар „МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ“ кат.бр. 573, компетенција К3, приоритет 

2, бодова 20. Одржан у објекту „Сестре Букумировић“ 25. и 26. 11.2017.г. и 

14.12.2017.г. Семинару присуствовало 30 медицинских сестара васпитача из групе. 

Милица Јеличић проследила списак присутних сестара на семинару стручној служби 

ПУ „ЧЈЗ“. 

 

5. Дана 13.12.2017.г. у објекту „Сестре Букумировић“ одржано је предавање др. Владе 

Симића на теме: 

 

 ПОВРЕДЕ, ЗАСТОЈ СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНИМ ПУТЕВИМА, 

ОПЕКОТИНЕ И АЛЕРГИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

 ЕПИЛЕПСИЈА И ФЕБРИЛНЕ КОНВУЛЗИЈЕ 

 МЕДИЦИНСКО КОФЕРЧЕ ЗА ЛЕТОВЕЊЕ И ЗИМОВАЊЕ (ШТА СВЕ 

ТРЕБА ПОНЕТИ И КАКО ПОСТУПИТИ) 

Активу присуствовале медицинске сестре на превентивној здравственој заштити, 

медицинске сестаре васпитачи у групи и васпитачи. Извештај са актива поднела 

Наташа Пејдић сарадник за превемтину здравствену заштиту. 

 

6. „II КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ-

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ-КА КВАЛИТЕТНОЈ 

ПРАКСИ“ одржан 02. и 03.03.2018.г. на Златибору. На конгресу у својству члана 

организационог одбора присуствовала Милица Јеличић  медицинска сестра васпитач. 

 

7. Семинару ИГРАЛИЦА ПРИЧАЛИЦА кат.бр. 561, компетенција К3, приоритет 1, 

бодова 16 одржаном 21. и 22.04.2018.г. у ПУ „ДЕЧИЈИ ДАНИ“ присуствовали су 

Јасмина Марковић и Емилија Младеновић медицинске сестре васпитачи и Марина 

Филиповић вапитач. Милица Јеличић проследила списак присутних сестара на 

семинару стручној служби ПУ „ЧЈЗ“. 

 

8. „XI СТРУЧНИ СУСРЕТИ-ПУТ КА ИСТРАЖИВАЊУ И НАПРЕЂЕЊУ 

ВЛАСТИТЕ ПРАКСЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА 

ПРИМЕНУ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ“, акредитација Д-1-147/18, педавачи-први 

аутор 12 бодова, усмена презентација 9 бодова, постер презентација 7 бодова, пасивни 

посматрач, 6 бодова. Стручни сусрети су одржани у Крупњу 10.-12.05.2018.г. Из ПУ 

„ЧЈЗ“ презентована су два рада: 

 

 ЖИВОТ КРОЗ „ЗДРАВ ВРТИЋ“-усмена презентација Дргана Ратарац 

медицинска сестра на ППЗ 
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 ИЗВОРИ ЗАРАЗЕ, ПУТЕВИ ПРЕНОШЕЊА И МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА 

ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ-постер презентација Слађана Милојковић медицинска 

сестра на ППЗ 

На сусретима у својству члана организационог одбора присуствовала Милица Јеличић  

медицинска сестра васпитач, а извештај са сусрета предала је  Дргана Ратарац. 

9. „XXI ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ“ са темом „ИГРА, ИГРАЧКЕ И 

САИГРАЧИ У ЈАСЛАМА-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ ИНИЦИЈАТОР 

СРЕДИНЕ КОЈА ПОПДРЖАВА И ПОТСТИЧЕ ИГРУ, УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ“, 

акредитован од ЗУОВ бр.759-4/2018/ од 25.04.2018.г. и носи 4 бода, одржани од 07.-

10.06.2018.г. на Дивчибарама. Из ПУ „ЧЈЗ“ презентовано је 3 рада: 

 

 „БАШ СМО СРЕТНИ КАД СМО СПРЕТНИ-СТИМУЛАЦИЈА ЧУЛА КРОЗ 

ИГРУ“-објекат „Брезе“, презентатори Горана Денчић и Весна Шобота 

 „ИЗРАДА ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У 

АКТИВНОСТИМА КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧЕ ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ РАЗВОЈ 

ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ“-објекат „Љоља“, презентатори Милица 

Миловановић, Сенка Гајовић и Кристина Ранђеловић. 

 „ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕПОЗНАВАЊА И ИЗРАЖАВАЊА ЕМОЦИЈА КОД ДЕЦЕ 

ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА “-објекат „Дизниленд“, презентатори Сања Николић, 

Снежана тодоровић и Верица Ђорђрвић. 

Скупу је присуствовала Милица Јеличић, медицинска сестра васпитач, у 

организационом одбору УМСВ ПУ Србије која је и поднела извештај са скупа. 

 

 

Сусрети васпитача 

Усавршавање васпитача ван Установе рганизовано је кроз рад Удружења васпитача 

Београда на:  

 

Семинарима 

 

1. Семинар "Позитивно васпитање-позитивна дисциплина у вртићу" ауторке Дијане 

Радојковић и Жане Ердељан, одржан 18.11-19.11.2017- учесници су били васпитачи Јелена 

Чулић, Ана Ратковић, Ивана Јањетовић.   

2.Семинар "Од гласа до слова" ауторке СлавицеТомић и Слободанке Миливановић, одржан је 

16 – 17.12.2018. године -учесници Мира Симовић, Наташа Недељковић, Ивана Ђурић.  

3.Семинару „Певајмо и плешимо у ритму детињства" аутори Снежана Јадрановић и Јасмина 

Вулетић, одржан је 17-18.03.2018. године присуствовала су три учесника Александра 

Поленек, Свјетлана Дробњак и Тијана Вукадиновић.  

4. Семинару „Вештина подстицања дечијег сазнајног потенцијала на раном узрасту“ аутора 

Данце Трисић и Јелене Трисић Стајић присуствовало је 3 учесника Биљана Крекић, Неда 

Продановић и Драгана Јањетовић. Семинар је био одржан одржан је 31.03.2018. године.  

5. Семинару „Дете у програму и говорним разменама" аутора Раде Ивановић и Татјане 

Ристивојевић, који је одржан 05.05.2018.године присуствовало је 3 учесника Исидора 

Стевановић, Слађана Шкундрић и Владана Ракиџић  

6. Семинару „Драмске игре -подршка откривању посебности и различитости" аутора 
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Ангелине Матасун и Ранке Матинковић  који је одржан 20.05.2018. присуствовало је 3 

васпитача Марта Јуркић, Свјетлана Пејановић и Биљана Ружић. 

 

Стручним сусретима васпитача и конгресима 

- Јесењим стручним сусретима "Васпитачи васпитачима" који су одржани Тари  

од 7-10.12.2017. године присуствовало је 6 васпитача испред УВВ и сестара испред Установе. 

На скупу су презентована два рада. 

  

- Другом конгресу стручних радника предшколских установа Србије СРПУС од 2-3.03.2018. 

на Златибору присуствовало је 6 учесника преко УУВ и 3 преко Установе.  

 

- Стручни сусрети "Васпитачи васпитачима" одржани су у Врњачкој бањи од 12.- 15.4.2018. 

Сусретима је присуствовало 6 васпитача у организацији УВВ и 6 преко Установе; На 

сусретима је презентован један рад.  

 

- Истраживачким данима васпитача Београда одржаним 25 – 27.5.2018. године присуствовало 

је  10 васпитача који су представили један рад.   
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14.  ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА 

 

14.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА 

 

 

Током радне 2017/18. године  педагози Установе реализовали су редовне и 

приоритетне задатке у свим областим рада према Плану рада Установе за радну 2017/18. 

годину, а у складу са Програмом свих облика рада стручних сарадника. Такође, свој рад 

педагози су усклађивали са актуелним потребама Установе.  Детаљнији извештаји о раду у 

тимовима, радним групама, активима, пројектима,  налазе се у извештајима тимова, актива, 

радних група, пројеката. Следи табеларни приказ реализованих активности према областима 

рада. 

 

ОБЛАСТ 
РЕАЛИЗОВАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО– 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

Учешће у изради годишњег 

Плана рада Установе за радну 

2017/2018.годину (писање 

појединих делова Плана рада 

Установе и Предшколског 

програма) 

септембар 2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

 Учешће у изради плана 

самовредновања  и 

инструмената за 

самовредновање, учешће у 

реализацији самовредновања у 

целини  

  

октобар-

новембар 2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Учествовање у изради плана  

посебних и специјализованих 

програма и пројеката Установе 

( НТЦ програм, Бисери – дечји 

вртић као креативни центар , 

Рано препознавање поремећаја 

говора и социо-емоционалног 

развоја, Вртићи без граница 3)  

септембар 2017. 

и током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Александра 

Црвенић, Вера 

Цвијановић 
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Учествовање у изради 

акционих планова објеката и 

мини пројеката на нивоу 

васпитних група (кроз 

састанке и индивидуалне 

консултације са васпитачима, 

писане материјале-упутства за 

израду акционих планова ) 

септембар 2017., 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

 

Учешће у изради годишњег 

Извештаја о  раду Установе за 

радну 2017/2018.годину  

септембар 2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

2.  ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

 РАДА 

 

Рад на развијању и примени 

инструмената за 

самовредновање у целини  и 

инструмената за рад педагога 

 

октобар-

новембар 2017. и 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Спровеођење самовредновања 

у целини, обрада података, 

израда Извештаја о 

самовредновању 

октобар-

новембар 2017.  

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Учешће у изради Развојног 

плана Установе за 2018-20. 

годину  

новембар 2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Припреме за спољашње 

вредновање Установе са 

директором Установе  

јануар – фебруар 

2018. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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Подршка спољним 

евалуаторима у спровођењу 

евалуације рада Установе 

фебруар 2018. 

Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Учешће у изради  Плана 

унапређивања рада Установе 

на основу извештаја спољних 

евалуатора 

април-јун 2018. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

 Рад на унапређивању 

васпитно-образовног рада 

према стандардима квалитета 

рада ПУ са акцентом на област 

васпитно-образовни рад – 

физичка средина (кроз редовне 

и ванредне обиласке објеката 

уз коришћење инструмената за 

рад педагога) 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

 Учествовање у раду комисије 

за проверу савладаности 

програма увођења у посао 

васпитача, израда извештаја 

Комисије 

децембар 2017. 

март 2018. 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

 

Праћење реализације 

приоритетног задатка  

(подстицање развоја говора) 

кроз увид у израђена 

дидактичка средства и 

забележене активности 

мај 2018. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

3. РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

 Педагошко- инструктивни рад 

са менторима и 

приправницима кроз 

идивидуалне консултације 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Пружање помоћи васпитачима 

у припреми радова за стручне 

сусрете, за излагање на 

стручним скуповима, 

родитељским састанцима и др. 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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Помоћ васпитачима код 

уочених тешкоћа у раду у 

васпитним групама – 

функционисање групе, 

адаптација, укључивање 

родитеља у рад групе  

 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Праћење и унапређивање 

начина вођења педагошке 

документације васпитача 

(увид у Књиге васпитно-

образовног рада и Књиге неге 

и васпитно-образовног рада уз 

коришћење инструмената за 

рад педагога, састанци са 

васпитачима и индивидуалне 

консултације) 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Припрема и реализација 

узрасних  актива за васпитаче 

и медицинске сестре васпитаче 

у складу са приоритетним 

задацима васпитно-образовног 

рада: 

  

„Разматрање приоритетних 

задатака неге и васпитно-

образовног рада“ и  приказ 

рада „Учесталост говорно 

језичких одступања код деце 

предшколског узраста октобар 2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
Припрема и реализација 

узрасних  актива за васпитаче 

и медицинске сестре васпитаче 

у складу са приоритетним 

задацима васпитно-образовног 

рада:  

„Праћење дечјег развоја и 

понашања у функцији 

планирања в-о рада“ 

март-април 2018. 

 Актив ментора и приправника  

„ Педагошке ситуације“ 

 

новембар 2017 

 Тања Матић 

 

 

Актив ментора и приправника 

„Увођење у посао и дозвола за 
март 2018. 

Тања Матић 

Снежана 
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рад – лиценца  и израда плана 

увођења у посао, вођење 

документације“ 

Копривица  

 

Учешће на састанцима са 

васпитачима четворочасовног 

ППП-а у циљу организације 

рада, структуре средине за 

учење, припремама за 

спољашње вредновање на 

иницијативу директора 

октобар 2017.- 

јануар 2018.  

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Рад са васпитачима на 

креирању програма, средине за 

учење, сарадње са породицом, 

праћења дечјег развоја и 

напредовања  у оквиру 

пројекта «Вртићи без граница 

3» 

током године 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

4. РАД  СА  ДЕЦОМ 

Праћење поједине деце 

(друштвено-осетљиве групе, 

понашање и комуникација у 

групи), предлагање мера за 

превазилажење уочених 

тешкоћа   

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Промовисање, предлагање 

мера, учешће у активностима у 

циљу смањивања насиља, а 

повећања толеранције и 

конструктивног решавања 

конфликата 

током године 

Рад са децом у оквиру 

пројекта «Вртићи без граница 

3» 

током године 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

Пружање стручне подршке 

породици са циљем 

унапређивања родитељских  

компетенција кроз писане 

материјале и саветовалиште (у 

тиму са   другим стручним 

сарадницима)  

током године, 

друга среда у 

месецу 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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Укључивање родитеља, 

старатеља васпитно-образовни 

рад у сарадњи са васпитачима 

и другим стручним 

сарадницима 

 

 

током године 

 

 

Реализација тимских  

консултација са родитељима, 

васпитачима, другим   

стручним  сарадницима 

Током радне 

године 

Рад са родитељима у оквиру 

пројекта «Вртићи без граница 

3» кроз индивидуалне састанке 

и родитељски састанак у ОШ 

«Бранислав Нушић» 

током године 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

6. РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних тимова, 

комисија и радних група и 

редовна размена информација 

на састанцима, путем мејла и 

др. 

 
током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

заједничком планирању 

активности, изради 

стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја 

о раду Установе  

 

Сарадња са директором на 

изради плана стручног 

усавршавања ради 

унапређивања рада Установе  

март – јун 2018. 

Вера 

Цвијановић 

7. РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 Учешће у раду васпитно-

образвног већа: 

 

 

Усвајање Извештаја о раду 

Установе за радну 2016/17. 

годину, Усвајање и 

разматрање Плана рада 

 

 

 

септембар 2017. 

 

 

 

 

Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић 

Александра 
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Установе за радну 2017/18. 

годину 

Црвенић 

 

 

Извештај о извршеном 

спољашњем вредновању ПУ 

„Чика Јова Змај“ Вождовац 

 

26.4.2018. 

Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Презентација сазнања са 

семинара „Индивидуализација 

кроз итегрисано учење“ 17.мај 2018. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић  

Учешће у раду тима за 

заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

 

 

 

 

током године, 

према плану рада 

 тимова и 

стручних актива 

Вера 

Цвијановић 

- Учешће у раду тима за 

инклузивно образовање 

Тања Матић 

Учешће у раду тима са 

самовредновање 

Учешће у раду актива  за 

развојно  

планирање  

 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић Учешће на састанцима са 

васпитачима четворочасовног 

припремног предшколског 

програма  

Учешће у раду узрасних 

актива васпитача и 

медицинских сестара-

васпитача 

- Организација и учешће у 

раду  актива ментора и 

приправника 

 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

 

Учешће у Комисији за проверу 

савладаности програма 

увођења у посао  

децембар 2017. 

март 2018.. 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

-Учешће у раду Пројектног 

тима „Вртићи без граница 3“                    

 
током године 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 
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8. САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са надлежним 

установама, организацијама, 

удружењима и јединицом 

локалне самоуправе одвијала 

се у оквиру редовних задатака 

педагога у Установи и 

пројеката: 

 

  

- сарадња са предшколским 

установама ПУ «Чукарица», 

«Моје детињство» Чачак, ПУ 

«Зрењанин»  у оквиру пројекта 

«Вртићи без граница3» 

током године 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

- сарадња са Цип Центром за 

интерактивну педагогију у 

оквиру пројекта «Вртићи без 

грааница3» 

током године 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

- сарадња са Хуманитарном 

организацијом  

«Дечје срце» у оквиру рада 

тима за инклузивно 

образовање 

септембар-

децембар 2017 

Тања Матић 

 

- сарадња са ИРК Општине 

Вождовац у оквиру рада тима 

за инклузивно образовање 

током године 

Тања Матић 

 

- сарадња са ГЦСР на основу 

Протокола о сарадњи 
током године 

Вера 

Цвијановић 

- сарадња са организацијом 

«Пријатељи деце Вождовца» о 

оквиру Дечје недеље 

октобар 2017. 

Вера 

Цвијановић 

- сарадња са Спортским 

удуружењем «LIX» у оквиру 

рада тима за инклузивно 

образовање 

септембар 2017. 

јун 2018. 

Тања Матић 

 

- сарадња са основним 

школама у оквиру пројекта 

«Вртићи без граница3» (ОШ 

«Б.Нушић); са основним 

школама у којима се реализује 

четворочасовни ППП 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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9.  ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење документације кроз 

Књиге рада стручних 

сарадника, месечне планове и 

извештаје, полугодишње и 

годишње извештаје, вођење 

документације везане за рад 

актива и тимова, пројекта 

«Вртићи без граница3». 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Припрема за рад 
континуирано, 

током године 
 

Учешће на семинарима, 

хоризонталним разменама, 

стручним састанцима, 

конференцијама, стручним 

скуповима 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Стручни скупови: 

Конференција „Најзначајније 

улагање у будућност нације –

период најранијег детињства“,  

УНИЦЕФ, Хотел Хајат 

28.09.2017. 

Снежана 

Копривица 

 

Округли сто „Изазови 

инклузије у ПВО – 

праведност, обухват, 

подршка“ у оквиру пројекта 

„Вртићи без граница“ 

29.09.2017. 
Александра 

Црвенић 

Научни скуп на националном 

нивоу «Васпитање данас» у 

организацији Одељења за 

педагогију и андрагогију 

филозофског факултета 

Универзитета у Београду 

29. и 30.9.2017. 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Имплементација пројекта 

„Вртићи без граница“ у хотелу 

„Палас“ 

 

20.9.2017. 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

Студијска посета – посета 

вртићима у Лозници у оквиру 

пројекта „Вртићи без граница 

3“ 

17.11.2017. 
Александра 

Црвенић 

Семинар „Планирање и 

развоијање диверсификованих 

програма“ 

17.-19.11.2017. 
Александра 

Црвенић 
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Конференција“Представљање 

прве ситуационе анализе 

стања и услуга за бебе и малу 

децу са сметњама у развоју у 

Србији: препреке и 

могућности“ 

18.12.2017. Тања Матић 

Радионица “Примена метода и 

техика неформалног 

образовања“у организацији 

Секције предшколских 

педагога ПДС 

 

28.3.2018. 

 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Округли сто „Примена нових 

метода у учењу“ у 

организацији Секције 

предшколских педагога ПДС 

 

 

22.5.2018 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Трибина „Стоп насиљу“  

Вера 

Цвијановић 

 

 

Састанак Удружења стручних 

сарадника и сарадника 

16.12.2017. 

Вера 

Цвијановић 

 

Хоризонтална размена у ПУ 

„Моје детињство“ Чачак у 

оквиру пројекта „Вртићи без 

граница 3“ 

24.4.2018. 

Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Хоризонтална размена у ПУ 

„Чукарица“ у оквиру пројекта 

„Вртићи без граница 3“ 

30.05.2018. 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

Хоризонтална размена у ПУ 

„Зрењанин“ у оквиру пројекта 

„Вртићи без граница 3“ 

 

 

27.6.2018. 

Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 



- 147 - 
 

Семинар “Индивидуализација 

рада кроз интегрисано учење“ 
4. и 5.5.2018. год 

 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Семинар „Тимски рад у 

процесу планирања“ 
2.и3.6. 2018. 

Вера 

Цвијановић 

 

Семинар „Моја васпитна група 

је посебна – документовање 

дечјег развоја и напредовања у 

функцији програмирања рада 

васпитне групе“ 

26.5.2018. 

Александра 

Црвенић 

 

Семиар „Корак даље са лутком 

у предшколско образовање“ 

9.и10.6.2018. 

 

 

Вера 

Цвијановић 

 

Семинар „Јачање капацитета 

запослених у вртићима и 

школама у раду са 

родитељима деце са сметњама 

у развоју“ 

 

27.3.2018. 

Вера 

Цвијановић 

 

Активи узрасних група“ 

Говор, комуникација, 

понашање „ 

мај 2018. 

Александра 

Црвенић 

Снежана 

Копривица 
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14.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПСИХОЛОГА 

 

 

Током радне 2017/18. године, психолози Установе су реализовали редовне и 

приоритне задатке по областима:  

 

         

        ОБЛАСТИ 

 

                                          

 ЗАДАЦИ 

Период Стручни 

сарадник-

психолог 

1. ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

-Учешће у изради докумената 

Установе-Извештаја рада Установе за 

2017/18  

 

Јул-

септембар 

2018. 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учествовање у  програмирању  

подршке у в-о раду у групама са 

тешкоћама у функционисању и  мера 

индивидуализације за децу са 

сметњама у   развоју, тешкоћама у 

понашању (сарадња са Тимом за ИО, 

стручним сарадницима итд.) 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

2. ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ 

 -Учешће у самовредновању у целини   У 2017ој 

години 

Мирослава , 

Јоксимовић, 

Горда 

Божовић  

 -Присуство екстерном вредновању 

Установе 

Фебруар 

2018 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Праћење примене мера 

индивидуализације у групама са децом 

са посебним потребама 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Праћење напредовања васпитних 

група и појединачне деце (напредовање  

у   комуникацији у васпитним групама, 

адаптације, реадаптације итд.) 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 
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З.РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

РАДА 

-Оснаживање васпитача за рад са 

децом са тешкоћама у понашању,   

сметњама у развоју 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Асистенција при адаптацијама и 

реадаптацијама деце  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Укључивање у рад на естетском и 

педагошком обликовању простора  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Сарадња са васпитачима на 

унапређењу васпитно-образовног рада 

у   васпитним групама 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

 

-Подршка стручном усавршавању 

васпитача, сестара  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Активи свих узрасних група: Говор, 

комуникација, понашање (сарадња са 

логопедом) 

Мај 2018. Горда 

Божовић 

-Актив ментора и приправника – 

Педагошке ситуације (са педагогом) 

 Мирослава 

Јоксимовић 

-Рад са васпитачима у оквиру тимова -

редовне активности тимова 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Консултације са васпитачима- 

припрема за родитељске састнаке, 

пројекте 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 
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Горда 

Божовић 

4. РАД СА ДЕЦОМ  

 

-Учествовање у прикупљању 

информација у циљу планирања мера 

адаптације, индивидуализације за децу 

којој је потребна додатна подршка , 

сарадња са Тимом за ИО 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Рад са децом у групи (праћење и 

учествовање ) 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Рад са децом и васпитачима у оквиру 

пројеката: 

 „Рано откривање  говорних и социо- 

емоционалних тешкоћа“ 

 

Током 

радне 

године 

 

 

Мирослава 

Јоксимовић 

“ Вртићи без граница 3“ 

 

Током 

радне 

године 

Горда 

Божовић 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

-Рад са родитељима у Саветовалишту 

за родитеље и запослене (у тиму са   

другим стручним сарадницима) 

 У току 

радне 

2017/18 

(од 

октобра 

до маја) 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Реализација индивидуалног 

саветодавног рада са родитељима, са 

посебним акцентом на родитеље деце 

са сметњама у развоју  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Реализација тимских  консултација са 

родитељима, васпитачима, другим   

стручним  сарадницима 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 
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6. РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ЛИЧНИМ 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

-Сарадња са директором и стручним 

сарадницима и сарадницима ПУ (са   

педагогом, дефектологом, логопедом, 

социјалним радником  , 

дијететичарем), одвијала се у оквиру 

рада стручних тимова, комисија,   

пројеката, интервенција у васпитним 

групама, кроз редовну размену  

информација  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

7. РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

-Учешће у раду Тима за заштиту деце 

од насиља, злостављања и   

занемаривања  

Током 

радне 

године 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у раду Тима за инклузивно 

образовање  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

-Учешће у раду Тима за 

самовредновање  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Горда 

Божовић 

- Рад у уписној комисији  Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

-Учешће у педагошком надзору Децембар-

фебруар 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Горда 

Божовић 

-Учешће и Комисији за праћење деце 

са специфичностима у исхрани 

Током 

радне 

године 

Горда 

Божовић 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

-Учешће  комисији за процену 

спремности  приправника-увођење у 

посао 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић,  

-Учешће у Тиму за писање Извештаја  

рада Установе 

 

Јун-

септембар 

2018. 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 
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8. САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВ 

Заступљена је сарадња са:  Основним 

школама на Вождовцу, струковним 

организацијама (Удружење стручних 

сарадника, Републичка секција 

предшколских психолога, ЦИП , 

УНИЦЕФ итд.)  

 

 

Током  

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

Организацијама и другим ПУ,  

укљученим у пројекте у којима је ПУ : 

Током 

радне 

године 

 

 

Мирослава 

Јоксимовић 

 Клиником за неурологију и 

психијатрију за децу и омладину  

ЦИП центром, ПУ Зрељанин  и ПУ 

Чукарица.   

Током 

радне 

године 

Горда 

Божовић 

9. ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење документације, припрема за 

рад и стручно усавршавање  одвијало 

се у оквиру редовних задатака 

психолога у Установи.  

Психолози су похађали, поред 

радионица, актива, семинара у оквиру 

ПУ и следеће: 

 

- акредитоване семинаре:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моја васпитна група је посебна Јун 2018 Горда 

Божовић 

 Диверсификовање програма-

електронска обука 

фебруар 

2018. 

Горда 

Божовић 

Менторски састанак : Средина за 

учење и дечији портфолио (ЦИП, 

УНИЦЕФ) 

Јун 2018 Горда 

Божовић 

   

- стручне скупове:   

Округли сто: Управљање системима 

ПУ 

Јун 2018 Горда 

Божовић 

Конференција : дечија психијатрија-

Интимност  

Март 2018 Горда 

Божовић 

Хоризонтална размена – ЦИП,  ПУ 

Чукарица, ПУ Зрењанин 

Јун 2018 Горда 

Божовић 

Активи установе   

Актив: Разматрање приоритетних 

задатака неге и в-о рада и учесталост 

говорно-језичких одступања 

Октобар 

2018 

Горда 

Божовић-

учесник 

Актив : Обука стручњака за примену 

монкретних поступака у циљу 

побољшања функционалности особа са 

Децембар 

2017 

Горда 

Божовић-

учесник 
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сметњама у развоју 

Актив: Посматрање и праћење дечијег 

понашања и развоја у функцији 

планирања в-о рада 

март 2018 Горда 

Божовић-

учесник 

 Васпитно-образовно веће Установе –

Интегрисано учење 

Мај 2018 Горда 

Божовић, 

Мирослава 

Јоксимовић- 

учесници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА  ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 Због дужег одсуства педагога за физичко васпитање, план није реализован. 

Активности у области физичког васпитања реализоване су у свим васпитним групама у 

оквиру редовног васпитно-образовног рада.   
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14.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЛОГОПЕДА 

 
 

Током радне 2017/18.године логопед Установе и  логопед стажиста су своје задатке 

реализовали у следећим областима: 

 

 

ОБЛАСТ РАДА 

 

ЗАДАЦИ 

ПЕРИОД  

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

ПЛАНИРАЊЕ  

И 

ПРОГРАМИРА

ЊЕ 

ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ  

РАДА 

 

- Учешће у изради годишњег плана 

рада ПУ . 

јул/август 

2018.год. 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Учешће у изради годишњег 

извештаја рада ПУ са акцентом на 

годишњи извештај рада стручно 

гсарадника логопеда. 

јун/јул 

2018.год. 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

- Израда месечних планова рада 

стручног сарадника логопеда. 

Задња недеља 

текућег 

месеца 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

- Учешће у изради плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја. 

 

Током године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

- Учествовање у планирању мера 

индивидуализације  и припреми 

индивидуалног васпитно-образовног 

плана за децу са посебним 

образовним потребама. 

Током године 

према плану 

рада тима. 

Тим за 

инклузивно 

образовање. 

-Учествовање у изради плана и 

реализацији пројекта „Рано 

препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја деце''-

јасле ,,1001 радост''. 

 

Током године. 

 

Дубравка 

Кобац 

-Учествовање у реализацији пројекта 

,,Занимања''-јасле ,,Лептирић''. 

Друга 

половина 

радне године. 

Данка 

Поповић 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ

ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ

РАДА 

 

- Посматрање и анализа васпитно 

образовног рада на нивоу детета, 

васпитне групе, објекта за време 

редовних и циљаних боравака у 

објектима  и васпитним групама, са 

доминирајућим освртом на 

активности из области говорно-

језичког развоја. 

 

 

Током године. 

 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 
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- Праћење и анализа примерености 

облика, метода и средстава васпитно-

образовног рада са потребама и 

могућностима деце, као и деце са 

проблемима у говорно-језичком 

развоју. 

 

 

 

 

Током године. 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Присуство спољашњем вредновању 

квалитета рада Установе од стране 

МПНТР. 

 

Фебруар 

2018.године. 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

- Праћење развијености говора и 

подстицање говорно-језичких 

функција код деце на раном узрасту. 

 

Током године. 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

РАД СА 

ВАСПИТАЧИ

МА 

- Упознавање васпитача са актуелним 

говорно-језичким поремећајима код 

деце, у току боравка у објектима . 

 

Током године. 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

- Саветодавно инструктивни рад се 

одвијао у току боравка у вртићим или 

у саветовалишту на нивоу ПУ, 

првенствено са темама о говорно-

језичким проблемима код деце из 

васпитне групе и превентивним 

активностима за рад са децом из 

области развоја говора. 

 

 

 

Током године. 

 

 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Рад са васпитачима и медицинским 

сестрама васпитачима на 

попуњавању Развојних скала за 

процену комуникативних 

способности деце на основу 

запажања о развоју деце. 

 

Децембар 

2018.године. 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Рад са медицинским сестрама 

васпитачима на реализацији  пројекта 

,,Рано препознавање поремећаја 

говора и социо-емоционалног развоја 

деце''-јасле ,,1001 радост''. 

 

 

 

Током године. 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

-Рад са медицинским сестрама –

васпитачима на реализацији пројекта 

,,Занимања''- јасле,,Лептирић''. 

Април 

2018.године. 

Данка 

Поповић 

Рад са васпитачима и стручним 

сарадницима  на реализацији 

пројекта ,,Вртићи без граница 3''. 

Током године. Пројектни 

тим ВБГ3 



- 156 - 
 

-Рад са медицинским сестрама 

васпитачима на припреми радова за 

ССМСС: ,,Рано препознавање 

поремећаја говора и социо-

емоционалног развоја деце''-јасле 

,,1001 радост'' и ,,Занимања ''-јасле 

,,Лептирић''. 

 

 

Током године. 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Стручни актив: ,,Разматрање 

приоритетних задатака неге и 

васпитно образовног  рада'' 

,,Учесталост говорно језичких 

одступања код деце предшколског 

узраста''. 

 

Октобар 

2017.године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Стручни актив: ,,Говор, 

комуникација, понашање''. 

 

Мај 

2018.године 

Дубравка 

Кобац 

 

-Стручни актив: ,,Спремност деце за 

полазак у школу''. 

 

Јун 

2018.године 

Данка 

Поповић 

 

- Израда ,,Корисних савета логопеда'' 

као стручних упутстава за васпитаче 

и родитеље, са темама из области 

развоја говора. 

 

Током године. 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

РАД СА 

ДЕЦОМ 

 

- Логопедска процена говорно 

језичког и графомоторног статуса 

деце ППП (четворочасовног и 

целодневног), као и  деце осталих 

вртићких и јаслених група (по позиву 

васпитача, медицинске сестре 

васпитача  или родитеља) . 

 

Септембар 

2017-јун 

2018.године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Превентивни рад са децом у оквиру 

групе, базиран на вежбама 

логомоторике, графомоторике, 

богаћења речника, акустичке анализе 

и синтезе итд. 

Септембар 

2017-јун 

2018.године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

- Праћење развоја говорно  језичких 

функција код деце у групи. 

Септембар 

2017-јун 

2018.године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Учествовање у изради педагошких 

профила деце и планирање мера 

индивидуализације за децу којој је 

потребна додатна подршка, као и 

изради ИОП-а. 

 

 

 

Токомгодине 

према плану 

рада тима 

 

Тим за 

инклузивно 

образовање. 
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РАД СА 

РОДИТЕЉИМ

А 

-Саветодавно консултативни и 

инструктивни   рад са родитељима 

кроз логопедско саветовалиште у 

вртићу ,,Шећерко''. 

Током године 

(сваког 

понедељка у 

месецу) 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 - Учешће у саветовалишту на нивоу 

ПУ у сарадњи са осталим стручним 

сарадницима. 

Током године 

(друга среда у 

месецу) 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

- Израда ,,Корисних савета логопеда'' 

као стручних упутстава за васпитаче 

и родитеље, са темама из области 

развоја говора и флајера ,,Логопед у 

вртићу''. 

 

Током године. 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Реализација тематског родитељског 

састанака: ,,Рано препознавање 

поремећаја говора  и социо-

емоционалног развоја детета“, јасле 

,,1001 радост“. 

Мај 

2018.године 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ

, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИ

МА,  И 

ЛИЧНИМ 

ПРАТИОЦЕМ

ДЕТЕТА 

- Сарадња са директором и стручним 

сарадницима одвијала се у оквиру 

рада стручних тимова,радних група 

кроз заједнички рад и редовну 

размену информација на састанцима 

и путем мејла. 

 

 

Током године. 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

- Рад са стручним сарадницима 

логопедима-приправницима у виду 

менторства и увођења у посао. 

Током године, 

једном 

месечно. 

Дубравка 

Кобац 

РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

-Учешће у раду тима за инклузивно 

образовање. 

 

 

 

 

 

Током године, 

према плану 

рада тимова и 

стручних 

актива 

Дубравка 

Кобац 

-Учешће у раду актива припремног 

предшколског програма. 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Учешће у раду васпитно образовног 

већа. 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Учешће у раду пројектног тима 

,,Вртићи без граница 3''. 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Учешће у раду педагошког 

колегијума. 

 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Учешће у раду комисије  за пријем 

деце у ПУ као сарадник приликом 

уписа. 

 

Током године, 

јун 

2018.године 

Тим за 

инклузивно 

образовање 
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САРАДЊАСА

НАДЛЕЖНИМ

УСТАНОВАМ

А, 

ОРГАНИЗАЦИ

ЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМ

А И 

ЈЕДИНИЦОМ

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

- Активна сарадња са Удружењем 

логопеда Београда и Србије. 

 

Током године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

- Активна сарадња и размена са 

другим ПУ у Београду и Србији у 

виду посете, стручних састанака, 

консултација о раду стручних 

сарадника логопеда и унапређењу 

васпитно-образовне праксе. 

 

 

Током године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

- Сарадња са Домом здравља 

Вождовац и Развојним 

саветовалиштем. 

 

Током године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

- Сарадња са Факултетом за 

специјалну едукацију и 

рехабилитацију остврена је кроз 

реализацију вежби из предмета 

,,Језички поремећаји код деце'', као и 

кроз заједничка истраживања, 

објављивањем  радова  и 

учествовањем на стрчним скуповима. 

 

Март,април, 

мај 

2018.године 

 

 

Дубравка 

Кобац 

- Сарадња са Заводом за говорну 

патологију реализована је редовним 

упућивањем деце са говорно-

језичким и другимо дступањима у 

психо-физичкомразвоју, као и 

њиховом даљем праћењу. 

 

 

Током године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

- Сарадња са Клиником за 

неурологију и психијатрију за децу и 

омладину Београд, у  оквиру пројекта 

,,Рано препознавање поремећаја 

говора и социо-емоционалног развоја 

детета 

(,,јасле ,,1001 радост“). 

 

 

Током године 

 

Дубравка 

Кобац 

-ВОЂЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВА

ЊЕ 

-Вођење документације, евиденције о 

логопедској процени, праћењу 

(логопедски картон и  развојне скале 

за процену комуникативних 

способности деце) и раду са децом 

одвијао се у току редовних задатака 

логопеда у Установи. 

 

 

 

Током године 

 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 

-Стручни актив:,,Од игре до писања'' 

ПУ Палилула. 

 

Септембар 

2017.године 

Дубравка 

Кобац Данка 

Поповић 
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-Актив логопеда ПУ Београда: 

,,Новине у теорији и пракси логопеди 

је'' ПУ Чукарица. 

Новембар 

2017.године 

Дубравка 

Кобац 

-Новине ,,Политика'' објављен 

чланак: ,,Цуцла гуши говор''. 

Новембар 

2017.године 

Дубравка 

Кобац 

-Стручни актив: ,,Обука стручњака за 

примену конкретних поступака у 

циљу побољшања функционалности 

особа са сметњама у развоју''. 

 

Децембар 

2017.године 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

хум.организ,,

Дечје срце'' 

-Стручни актив: ,,Графомоторика код 

деце предшколског узраста'' ПУ 

Врачар. 

 

Март 

2018.године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Стручна посета спец. ОШ ,,Милан 

Петровић'' Нови Сад (ФАСПЕР). 

Мај 

2018.године 

Дубравка 

Кобац 

-Други симпозијум логопеда, 

сурдоаудиолога и фонијатара Србије: 

,,Поремећаји говора, гласа и слуха у 

детињству''. 

 

Мај 

2018.године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Међународни научни скуп: 

,,Савремени приступи у 

професионалном развоју и раду 

васпитача и учитеља'', рад на тему: 

,,Неправилан изговор гласова и 

разумљивост говора код деце 

предшколског узраста''. 

-Тематски зборник радова: 

,,Употреба различитих врста речи и 

дефинисање појмова код деце 

предшколског узраста''. 

 

 

 

 

Мај 

2018.године 

Проф. 

Славица 

Голубовић 

ФАСПЕР, 

асистент 

Невена 

Јечменица 

ФАСПЕР, 

Дубравка 

Кобац 

-Васпитно образовно веће на тему: 

,,Интегрисано учење''. 

 

Мај 

2018.године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 
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14.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА  

 

Током радне 2017/18. године,  у односу на Планом предвиђене активности, социјални 

радници су радили на реализацији следећих задатака: 

 

ОБЛАСТ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ Носиоци 
Период 

реализације 

Планирање и 

програмирање 

социјалног рада 

Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду ПУ  

Учешће у изради годишњег плана 

рада ПУ  

Социјални 

радници 

Јул-август 

2018. 

Активности на 

унапређивању 

 социјалне функције 

ПУ 

Учешће у реализацији преласка деце 

из јасала у вртић са акцентом на децу 

из друштвено осетљивих група 

Г. Трмчић 
Фебруар-

април 2018. 

Учешће у пријему деце по конкурсу 

и одговору на жалбе родитеља са 

акцентом на децу из друштвено 

осетљивих група 

Г. Трмчић 
Април-јун 

2018. 

Учешће у пријему деце током радне 

године . 
Г. Трмчић 

Током радне 

године 

  Праћење попуњености капацитета  

на нивоу васпитне групе. 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

  Вођење података о статусима 

породице и деце. 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Праћење породице и деце у локалној 

заједници. 

 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

 

Рад са васпитачима 

 

 

Размена информација о деци и 

породици у циљу сагледавања 

породичних услова одрастања деце. 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Пружање помоћи и подршке 

васпитачима у раду са децом и 

породицама из друштвено осетљивих 

група. 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Сарадња са васпитачима у домену 

идентификације развојних проблема 

поједине деце, условљених 

породичним и социјалним разлозима. 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Израда Упутства (обавештења) о 

сарадњи са породицама из друштвено 

осетљивих група. 

Социјални 

радници 
Јун 2018. 

Рад са родитељима, 

односно 

Учешће у Саветовалишту за 

родитеље и запослене на нивоу ПУ, у 

сарадњи са стручним сарадницима. 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 
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старатељима  Током године остварен је велики 

број индивидуалних и тимских 

разговора са 

родитељима/старатељима, у циљу 

решавања породичних проблема.    

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Учешће у разговорима са 

родитељима о поступању у ПУ у вези 

актуелне епидемиолошке ситуације 

малих богиња (морбила).     

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

 Пружање стручне помоћи 

родитељима/старатељима око 

остваривања права из области 

соц.заштите и упућивање у  

надлежне институције где могу  

остварити права (Градски центар за 

соц.рад, Суд, Интерресорна 

комисија...). 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

 Континуирана сарадња са 

родитељима/старатељима  у циљу 

праћења развоја деце и пружање 

подршке и помоћи око решавања 

изражених проблема у 

функционисању детета и породице. 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Рад са 

Директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом детета 

На иницијативу  Директора ПУ   

уведено је одржавање редовних  

тромесечних састанака  са тимом за 

заштиту деце и омладине ГЦСР- 

Одељење Вождовац са тимом  ПУ. 

Састанци су допринели развоју 

сарадње ГЦСР Одељење Вождовац и 

ПУ. На састанцима су разматрани 

актуелни проблеми рада, као и 

периодично укључивање чланова 

уписне комисије.  

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

 Континуирана сарадња са 

Директором и стручним сарадницима  

(свакодневни састанци у циљу 

размене информација са терена, 

индивидуалног рада, као и рада 

стручних тимова).  

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Рад са запосленима 

у Установи 

-Информисање и индивидуални 

саветодавни рад са запосленима  о 

остваривању права из домена рада 

социјалног радника (поступање у 

случајевима алкохолизма на раду и 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 
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здравствени   проблеми)                              

Учешће у раду комисије за 

прослеђивање захтева за процену 

радне способности. Након одржаног 

састанка са Директором, шефом 

рачуноводства и референтом за 

безбедност и заштиту на раду, 

комисија је отпочела поступак 

прослеђивања захтева Националној 

служби за запошљавање, за процену 

радне способмости и одржања  

запослења особа са инвалидитетом 

Г.Трмчић, по 

потреби А. 

Егелић 

Током године 

-Рад на одговорима по жалби 

запосленима који нису распоређени у 

жељени објекат, а у писаној форми су 

се обратили Директору ПУ 

Социјални 

радници 
Октобар 2017. 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

Учешће у раду Тима за заштиту од  

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Г. Трмчић, по 

потреби А. 

Егелић 

Током године 

Учешће у раду Тима за инклузивно 

образовање  
А. Егелић Током године 

Рад у уписној комисији 

 Сваки захтев из друштвено осетљиве 

групе је појединачно разматран и у 

сарадњи са васпитачима деца су 

уписана у ПУ 

Г. Трмчић Током године  

Комисија за прослеђивање захтева за 

процену радне способности. 

Г. Трмчић, по 

потреби А. 

Егелић 

Током године  

Посредовање у поступку заштите од 

злостављања на раду, у случају да се 

за злостављање не терети одговорно 

лице у правном лицу и припрема  

предавања за запослене на тему 

„Мобинг - злостављање на раду -шта 

треба да знамо“. 

Социјални 

радници 
Април 2018. 

Учешће у припремама Установе за 

спољашње вредновање и подршка 

реализаторима током обиласка 

Установе 

Социјални 

радници 

Јануар-

фебруар 2018. 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

Сарадња са Градским Центром за 

соц.рад: 

 Одељење Вождовац, Одељење 

Звездара, Одељење Гроцка, Одељење 

Палилула 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 
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јединицом локалне 

самоуправе 

Сарадња са Центром за заштиту 

одојчади и деце, Звечанска 7 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Сарадња са  Полицијском Управом 

Вождовац (Директор и запослени 

ПУ). 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

 -Активна сарадња и размена са 

другим ПУ у Београду у виду посета 

и  стручних састанака . 

Социјални 

радници 

Током радне 

године 

Сарадња са градским институцијама 

у циљу унапређивања хуманитарних 

активности:  

“Новогодишња кутија“ 

Хуманитарна акција одржана је у 

великој дворани Сава Центра. У 

сарадњи са васпитачима акцијом је 

обухваћен велики број деце из 

маргинализованих група ПУ. 

Програм је осмишљен од стране 

Секретаријата за образовање и дечју 

заштиту, Град Београд. 

Социјални 

радници 

Децембар 

2017. 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

 

Трибина:“ Да се не понови“ са темом 

насиља у породици Б.Поток 
Г. Трмчић Октобар 2017. 

Републички актив  социјалних 

радника ПУ Палилула „Мали принц“  Г. Трмчић 

Март 

.2018.год. 

 

Континуирано документовање рада 

кроз лист праћења и личне листове, 

као и дневник рада по договору са 

директором ПУ 

Социјални 

радници 
Током године 

 

У односу на План рада ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2017/18. годину, односно план рада 

социјалних радника, све предвиђене активности су реализоване.  
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14.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 
 

 

              На основу Правилника и Упутства за спровођење превентивнe здравствене заштите од 

стране Министарства здравља сарадници за унапређивање превентивне здравствене заштите 

реализовали су током 2017/2018 . године,  у складу са структуром послова, а ослањајући се на 

Годишњи план превентивне здравствене заштите Установе , задатке  и садржаје из Програма 

превентивне здравствене заштите. Медицинске сестре које раде у области превентивно 

здравствене заштите стекле су лиценце за самостално обављање  послова у области здравља 

од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.  

 

Сарадници за унапређивање  превентивне заштите своје задатке реализовали су у 

односу на следеће области рада: 

 

ОБЛАСТ РАДА РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА 

 

1.ПЛАНИРАЊ

Е И 

ПРОГРАМИРА

ЊЕ 

ПРЕВЕНТИВН

Е 

ЗДРАВСТВЕН

Е ЗАШТИТЕ 

 

 

 

 

-  Учествовање у изради Плана превентивне здравствене заштите у оквиру 

Годишњег плана установе - септембар 

- Састанак са сарадницима на реализацији превентивне здравствене 

заштите и руководиоцима јаслица у циљу упознавања са годишњим 

Извештајем о реализацији превентивне здравствене заштите за 

2017/2018.годину (анализа процента обољевања деце, број систематских 

прегледа деце, резултати микробиолошких и броматолошких 

испитивања...)Том приликом медицинске сестре преузеле су дописе 

стручних мишљења Градског завода за јавно здравље о обавезној 

медицинској документацији, мишљење о обавезном доношењу потврда 

педијатра после одсуствовања деце од 7 календарских дана ...)  и Планом 

активности из области превентивне здравствене заштите за наредну  

годину- септембар 

 -  Учествовање у координацији стручно- медицинског рада између свих 

радника Установе, здравствених институција и породице у складу са 

Програмом - током године 

-  Рад на прикупљању и обради података за Извештај о реализацији 

превентивне здравствене заштите ПУ који обухвата: „Извештај о 

одсуствовању деце из здравствених и нездравствених разлога, Извештај о 

санитарно хигијенском надзору“, „Реализација Програма „Здрав вртић“ 

Градском заводу за јавно здравље- јануар, јун  

-Рад на месечном извештавању Сектора за превентивну заштиту и 

контролу квалитета исхране о епидемиолошкој ситуацији у Предшколској 

установи, броју  и сумњи на инфективна обољења и повреде деце - месечно  

- Учешће у раду Актива медицинских сестара на превентивној здравственој 

заштити, присуство на састанцима сарадника за унапређивање превентивне 

здравствене заштите и представника Секретаријата за дечју заштиту и 

Градског завода за јавно здравље Београд о битним темама из области 

превентиве, актуелној епидемиолошкој ситуацији морбила у Србији, 
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обједињеној набавци средстава, прибора за одржавање хигијене, 

санитетског материјала и осталим набавкама, организацији и терминима 

Стручних скупова за медицинске сестре васпитаче и Стручних скупова 

превентивне здравствене заштите, размени искустава и предлога за 

решавање и уједначавање начина решавања актуелних проблема и 

потешкоћа у раду, упознавање са планом  сарадње са Градским заводом за 

јавно здравље поводом одржавања предавања, трибина и  родитељских 

састанака у свим ПУ Београда- тромесечно 

 - Подршка иницијативи директора за наставак  реализације   

манифестације „Фестивал здравља“,  учествовање у изради плана 

здравствено васпитних активности  сарадника на реализацији превентивне 

здравствене заштите 

- Учешће у осмишљавању планова подршке и праћења за децу са посебним 

здравственим потребама ( у сарадњи са педијатрима, родитељима и 

запосленима), током године  

- Прикупљање, обрада и анализа  података о извршеним превентивним  

прегледима, здравственом стању деце и епидемиолошком стању на нивоу 

Установе. - током године 

- Прегледима и предузетим третманом, лабораторијским испитивањима 

разлозима одсуствовања деце и здравствених разлога прослеђују се на 

сваких 6 месеци Градском заводу за јавно здравље. У овом периоду 

одсуствовање деце због болести најчешће су била узрокована акутним 

инфекцијама горњих респираторних путева, а од дечјих инфективних 

болести најзаступљеније су биле: овчје богиње и Hand, mounth and foot 

disease. У ПУ 10731-но дете одсуствовало је због патолошких стања – 

обољења, док је 8633-је деце према нашој евиденцији, у односу на 

дијагнозе и потврде педијатра (током периода од 01.09.2017. -30.06.2018. 

године).  

 

2. ПРАЋЕЊЕ 

СПРОВОЂЕЊ

А ЗАДАТАКА 

ПРИ 

СТВАРАЊУ 

ОПТИМАЛНИ

Х УСЛОВА ЗА 

ПРАВИЛАН 

ПСИХОФИЗИ

ЧКИ РАЗВОЈ, 

ОЧУВАЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊ

Е ЗДРАВЉА 

ДЕЦЕ 

 

  

- Активности на формирању, усвајању и неговању здравих навика код 

деце: - одржавање личне хигијене (хигијена лица, руку, уста, зуба и коже, 

употреба тоалета, чистоћа одеће и обуће...); Правилна исхрана (квалитет, 

квантитет и начин исхране); заштита животне средине (хигијена 

просторија и околине, отклањање отпадних материја и вода); физичко 

рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређењу 

здравља деце; спровођење превентивно - корективних вежби; укључивање 

родитеља кроз активну сарадњу и едукација родитеља на неговању здравих 

навика. – током године  

- Праћење развоја и здравља деце и рано откривање поремећаја и болести 

уз благовремено предузимање мера санације – дневно праћење 

здравственог стања детета ( изолација болесног детета по потреби); 

планирање и спровођење здравствене неге деце; увид у пријем ново 

уписане деце (здравствено стање, вакцинални статус и анамнестички 

подаци); периодична контрола раста и развоја (мерење висине и телесне 

тежине); систематски стоматолошки прегледи деце; Рано откривање 

болести и благовремено упућивање на предузимање корективних мера; 

Спречавање сузбијање ширења заразних болести; превенција повређивања 
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деце; припрема деце за организовани одмор и рекреацију; Вођење 

здравствене документације. – током године  

- Планирање општих мера за очување и унапређивање здравља ( контрола 

хигијенско- епидемиолошких услова вршила се провера одржавања: 

чистоће, температуре, влажности,  проветрености и осветљености 

просторије. ; Хигијенске исправности и начина припремања, допремања, 

сервирања и квалитета хране; Хигијена кухињског блока, посуђа и 

инвентара; Хигијена санитарних просторија; Уређаја и хигијенске 

исправности воде за пиће; Личне хигијене запосленог особља; 

организација спровођења дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

објекта; Редовоно обаваљање санитарних прегледа; Поштовање прописа о 

радној одећи и обући. - током године  

- Праћење спровођења задатака при стварању оптималних услова за 

правилан психофизички развој, очување и унапређење здравља деце 

одвијао се при редовним задацима при обиласку објеката,  при праћењу 

процеса здравствене неге, хигијене, исхране и расподеле оброка- током 

године 

- Контрола општих хигијенско - епидемиолошких услова спроведена је од 

стране епидемиолошке службе Дома здравља у свим објектима ПУ и том 

приликом спроведена је епидемиолошка анкета од стране епидемиолога о 

санитарно хигијенским условима објеката – једном годишње 

- Праћење здравствено - епидемиолошког стања и предузимања 

противепидемијских мера у сарадњи са надлежним институцијама, а због 

епидемиолошких индикација и сумње на стрептококно клицоноштво узети 

су брисеви грла и носа деци и васпитачима у објекту „Шећерко“ у сарадњи 

са епидемиолошком службом Дома здравља – по потреби 

- Сарадња са Републичком санитарном инспекцијом, Вишим санитарним 

техничарима Секретаријата за дечју заштиту, иницирање и праћење 

реализације наложених мера и решења у сарадњи  директором  и 

техничком службом – током године 

- Опремање приручних апотека санитетским материјалом, требовање и 

расподела прибора, средстава и папирне конфекције,  евиденција о подели 

потрошног материјала - током године 

- Oдржавали су се договорени састанци са родитељима деце са алергијама 

на намирнице где је договарано да се у складу са препоруком педијатра 

изврше елиминационе корекције у јеловнику за свако дете, а измењени 

оброци без алергена припремани су под надзором дијететичара Установе - 

током године 

- Одржавани су састанци са родитељима деце са хроничним незаразним 

обољењима, васпитачима и сарадницима на реализацији превентивне 

здравствене заштите, консултације са педијатрима (астма, дијабетес 

мелитус, ковулзије, епилепсија, алергије)  - током године   

- По добијању дописа Министарства здравља број VII-08 број 031-

1107/2017 од 09.11.2017. године, допис број VII-8 број 031-93/18 који се 

односи на поступање Предшколских установа у вези са актуелном 

ситуацијом морбила у Републици Србији од 30.01.2018. године, а касније 
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допис број 512-02-0037/18 од 02.04.2018. године, у складу са упутствима 

која гласе: да је за боравак деце у Предшколској установи неопходна 

потврда изабраног лекара – педијатра да је дете здраво и уредно 

вакцинисано; да дете има привремену контраиндикацију и да због ње није 

вакцинисано; да дете има трајну контраиндикацију на основу потврде 

Стручног тима и не може бити вакцинисано. Имајући у виду да смо 

доследно поштовали и спроводили упутства у складу с апрепорукама, 

према евиденцији, од јануара 2018. године када је у ПУ било 489-оро деце 

са неуредним вакциналним статусом (312 јасле, 177 вртић), број 

невакцинисане деце се знатно смањио. Закључно са 30.08.2018. године у 

ПУ са неуредним вакциналним статусом је 90-оро деце (57 јасле и 33 

вртић) што је за 399-оро деце мање.          У случајевима привремене 

контраиндикације деца су укључивана у колектив са потврдом изабраног 

педијатра Дома здравља да постоји  привремена контраиндикација и да 

због ње нису  вакцинисана. Одмах по добијању информације о актуелној 

епидемиолошкој ситуацији   морбила у републици Србији  сарадници су 

организовали састанак за медицинске сестре и руководиоце јаслица на 

тему „Морбили-значај раног препознавања и пријављивања“, урадиле 

информатор за родитеље  „Морбили“, присуствовале на активима 

сарадника за унапређивање превентивне здравствене заштите Београда. 

Иницирале смо састанак са начелницима епидемиолошке службе и 

педијатријске службе у Дому здравља Вождовац. Медицинске сестре 

јаслица и вртића проверавале су вакцинални статус деце и обавештавале 

родитеље о потреби искључивања из колектива док се дете не вакцинише. 

Организовано  је  више  састанака  директора Установе , сарадника за 

унапређивање превентивне здравствене заштите,  са повременим 

укључивањем социјалног радника и психолога, (након указивања од стране  

медицинске сестре о овом проблему), са родитељима деце који су одбијали 

да вакцинишу дете и самим тим нису испуњавали услов за укључивање 

детета у колектив. Уколико је било случајева пријаве родитеља да се 

сумња или је дете оболело од морбила одмах су обавештавале сараднике за 

превентивну здравствену заштиту, укупно је пријављено од стране 

родитеља 4-оро  деце  која су оболела , а у том периоду нису била у 

колективу и нису била у контакту са другом децом из групе. 

 

3. РАД СА 

МЕДИЦИНСК

ИМ 

СЕСТРАМА 

ВАСПИТАЧИ

МА, 

САРАДНИЦИ

МА НА 

РЕАЛИЗАЦИЈ

И 

ПРЕВЕНТИВН

-  Активности из програма “Здрав вртић” спровођене су  у складу са 

планом програмских активности, али је постојало одступање од 

планираног због најављене теме манифестације «Фестивала здравља». 

Остварен је већи број активности од планирах на тему «ППревенција 

повреда код деце» На иницијативу директора Установе, трећу  годину за 

редом припреман је и одржан «Фестивал здравља» у објекту „Мала 

сирена“ у 15.05.2018.године са почетком у 16:30 часова. Тема из 

здравствено-васпитне области била је «Превенција повреда код деце». По 

визији директора Установе циљ манифестације је презентовање широј 

јавности метода и начина рада са децом у свим вртићима ПУ «Чика Јова 

Змај». Директор и сарадници одржали су више састанака са медицинским 

сестрама на превентиви поводом организације „Фестивала здравља“. Ова 
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Е 

ЗДРАВСТВЕН

Е ЗАШТИТЕ, 

НЕМЕДИЦИН

СКИМ 

ОСОБЉЕМ   

 

 

 

 

манифестација приказала је активности које су рађене са децом током 

претходне радне године од стране медицинских сестара на превентиви и 

васпитача. У оквиру фестивала своје запажене продукте рада на  тему  из 

области Програма „Здрав вртић" представили су родитељима и деци, 

уваженим гостима сарадници и васпитачи, као и представници  Градског  

завода  за јавно здравље, Црвеног  крста Вождовца и Дома  здравља 

Вождовац. – током године, мај 2018. године   

- Рад се одвијао кроз пружање подршке и едукацију медицинских сестара 

које реализују Програм (унапређивање вођења здравствене документације - 

здравствени картон, вођење евиденција..). У овом извештајном периоду 

осмишљене су нове евиденционе листе: евиденција повреда у ПУ за 

сараднике за унапређивање ПЗЗ, евиденција за пресвлачења постељине, 

прања колица за транспорт хране као и за дезинфекцију фрижидера.  - 

током године 

- У проналажењу оптималних решења за ситуације које нису свакодневне и 

уобичајене за  брзо и правовремено реаговање медицинских сестара 

приликом повреда деце - током године.  Повреда деце током године није 

било у већем обиму.  Веома се водило рачуна о поштовању процедура када 

се оне догоде, а 24 повреде захтевале су санацију у амбуланти ДЗ или 

клинике. 

- Присуству на обукама за нове приступе у планирању и реализацији 

противепидемијских мера за евентуално нове епидемије и пандемије- 

током године 

- Инструктивно, здравствено - превентивни рад са медицинским сестрама и 

васпитачима кроз праћење  непосредног превентивно -здравственог рада,  

неге и постигнућа деце, праћење  реализације планираних  активности из 

програма ПЗЗ- месечно 

 - Усмерававање и рад на развијању културно хигијенских навика код деце 

и запослених 

 -Инструктивни, здравствено превентивни  рад са техничким и кухињским 

особљем- месечно 

- Стручно усавршавање медицинских сестара  кроз стручне активе- током 

године  

- Подстицање тимског рада у вртићу и тимску сарадњу- током године 

- Одржавање састанака, усмеравање васпитача у превазилажењу и 

пружању помоћи код остваривања потреба деце са хроничним незаразним 

обољењима, видно су истакнута обавештења у васпитној соби, амбуланти 

за децу са здравственим потешкоћама, са индивидуалним разликама у 

погледу исхране, културно-хигијенских навика, сна... 

-При ванредним здравствено епидемиолошким ситуацијама спровођење  

додатних противепидемијских мера  у сарадњи са  референтним 

здравственим институцијама (појединачни случајеви обољевања од 

салмонелозе, инфективне мононуклеозе, шуге, паразитарних обољења, 

Hand, mounth and foot disease, шарлах ...) 

- Осмишљен Информатор за запослене на тему „Варичела“, „Морбили“, 

„Нутритивне алергије и интолеранција“, „Активна имунизација-
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Вакцинација деце“.  

4.РАД СА 

ДЕЦОМ 

 

-  Одговарајућим и осмишљеним садржајима здравствено васпитне 

активности реализовале су медицинске сестре на превентивној 

здравственој заштити са децом, родитељима и васпитачима. Садржаји су се 

планирали као самосталне активности или су се прожимали са васпитно 

образовним задацима и обезбеђивали подршку здрављу у свим сегментима 

живота и рада вртића. Деци се на прихватљив начин приближавала 

одређена област као претпоставка формирању и усвајању позитивних 

навика, ставова и понашања у односу на њихово здравље. На тај начин  

деца су постајала промотери здравог живота у односу на своје вршњаке,  

родитеље и породицу. РЗЗЈЗ „Милан Јовановић-Батут“  наставио је  

континуирани процес стручног усавршавања кадра кроз једнодневне 

семинаре са едукативним садржајима програма „Здрав вртић“ који се  

вреднује као програм од националног значаја за територију целе Србије. 

а Вождовац.    

- Наставило се са реализацијом специфичних садржаја, при чему су се 

користила искуства из протеклих година из ове области, као и из ауторских 

радова медицинских сестара презентованих на стручним активима. 

- Формирање навика које воде очувању здравља, дневна контрола 

здравственог стања деце, периодична контрола раста и развоја, 

усмерававање и рад на развијању културно хигијенских навика код деце 

- Подстицање активне улоге детета у здравствено – васпитном процесу 

- Планирање мера правовременог спречавања и раног откривања 

поремећаја и болести 

- Организовање и реализовање систематских прегледа деце, редовних, 

контролних и циљаних, од стране здравствених сарадника  

-  Систематски прегледи зуба обављали су се у веома доброј сарадњи са 

стоматолоуима из оближњих амбуланти при школама и ДЗ где су 

упућивана деца код којих је откривен каријес. Реализовали су се 

стоматолошки прегледи, превентивно је урађена флуоризација, а за 

заштиту сталних зуба деца припремних група упућивана су у најближе 

амбуланте. Здравствено васпитни рад на подстицању и неговању здравих 

навика у овој области спроводили су се у свим објектима. Број обављених 

систематски прегледа деце је 4784, у току 1387 санација, док је 490 

санација завршено.   

- Праћење и уочавање  одступања у физичком и менталном здрављу деце, 

информисање  стручног тима Установе 

- Вођење здравственог картона за свако дете, поступање по препорукама 

педијатара за свако дете са хроничним незаразним обољењима и потребом 

здравственим праћењем, консултације са педијатрима 

- Учешће у активностима васпитача поводом обележавања Светског дана 

без дуванског дима, Светског дана заштите животне средине, Светског 

дана вода.  

-Традиционално, током „Октобра - месеца правилне исхране“ спроведене 

су активности из области Програма „Здрав вртић“, прослеђени су ликовни 

радови и узето је учешће са групом деце из „Чика јова Змај“ на завршној 
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манифестацији у ПУ у Младеновцу  у организацији Градског завода за 

јавно здравље Београд 

5. САРАДЊА 

СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМ

А, 

УДРУЖЕЊИМ

А,ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са здравственим установама примарне здравствене заштите са 

Сектором за превентивно здравствену заштиту Секретаријата за 

дечју заштиту 

Градским заводом за јавно здравље Београд 

Републичким институтом за јавно здравље „Милан Јовановић-Батут“ 

Домом здравља „Вождовац“ 

Заводом за биоциде и медицинску екологију  

Сарадња са осталим институцијама и установама 

Институтом  за мајку и дете „др Вукан Чупић“ 

Универзитетском  дечјом  клиником  

Високом стуковном, средњим  медицинским  школама  

Комором медицинских сестара и здравствених радника Србије  

Сарадња са Сектором за превентивно здравствену заштиту 

Секретаријата за дечју заштиту Града Београда је од посебне 

важности, током радне године размењивали су се  подаци, реализовале су 

се  се едукације здравствених радника, планирале су се  и спроводиле  

мере на очувању и унапређењу здравља деце.Свакодневно су се се 

пратила  деца са хроничним незаразним болестима, сметњама у развоју и 

инвалидитетом, како би се обезбедили оптимални услови за њихов 

боравак у предшколској Установи. 

       На основу законске регулативе ГЗЗЈЗ као референтна установа 

на нивоу града, за потребе предшколских установа, давао је  стручна 

упутства и мишљења и  вршио надзор кроз: 

-Службу социјалне медицине која прати активности запослених на 

пословима превентивно здравствене заштите кроз стручни надзор , 

извештаје и табеле који се редовно прослеђују из установе, 

-Службу за здравствено васпитање која прати спровођење програма 

„Здрав вртић“  и реализацију осталих здравствено васпитних садржаја 

-Службу хигијене и епидемиологије која континуирано прати ниво 

квалитета хигијене простора у којем бораве деца и запослени, као и 

хигијену простора Централне и дистрибутивних кухиња, узорковање 

намирница и готових оброка 

-Службу здравствено санитарних прегледа која перманентно прати 

епидемиолошку ситуацију у објектима и врши здравствени надзор 

запослених у Установи кроз обавезне годишње и периодичне здравствено 

санитарне прегледе 

-Присуство на свечаном отварању дечјег парка на Бањици са децом и 

запосленима из вртића „Љоља“ 

-Укључивање два вртића у „Дентал караван“ у организацији Удружења 

стоматолога, октобар 

- Деца из већине вртића учествовала су у ликовном конкурсу  поводом 

обележавања „Недеље здравља уста и зуба“. Послати су ликовни радови  

на тему из области здравља уста и зуба, завршна манифестација одржана је 

у просторијама Градске општине Вождовац  награђени су   деца вртића  
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„Шећерко“, „1001 радост“, „Мала сирена“, „Наша деца“,“Плави чуперак“ 

која су учествовала у програму. Обим  стоматолошких прегледа   приказан 

је у Извештају о санитарно-хигијенском и здравственом надзору. 

Настављена је добра сарадња са зубарима ДЗ Вождовац, октобар 

- У сарадњи са Домом здравља Вождовац, у циљу снимања активности за 

„Фестивал здравља“, педијатар, физијатар, стоматолог, медицинске сестре 

посетили су вртић „Сестре Букумировић“ и заједно са децом кроз игру 

реализовали здравствено васпитну активност са медицинским сестрама на 

превентиви и васпитачима старијих група. Група деце вртића „Мила 

Јевтовић“ у сарадњи са СЦ Вождовац посетила је и учествовала на 

тренингу одбојкашке женске репрезентације Србије, која је такође 

приказана на „Фестивалу здравља“. 

- Званичан обилазак ПУ од стране начелника јединице за планирање 

здравствених услуга и организацију здравствене заштите Мр сц. мед. Др 

Верица Почуча остварен је кроз обилазак вртића „Петар Пан“ и 

упознавање са активностима медицинских сестара. 

-састанак са начелником Епидемиолошке службе ДЗ Вождовац, октобар 

-састанак са начелницом педијатријске службе и начелником 

епидемиолошке службе поводом актуелне ситуације-морбили, фебруар 

2018. 

-Актив за медицинске сестре руководиоце јаслица и сараднике на 

реализацији превентивне здравствене заштите у организацији Удружења 

медицинских сестара ПУ Србије одржан је 13.12.2017.године  на теме 

„Повреде, застој страног тела у дисајним путевима“, „Опекотине“ и 

„Алергијске реакције“, „Фебрилне конвулзије и епилепсија“ и 

„Медицинско коферче за летовање и зимовање“ у објекту „Сестре 

Букумировић- децембар 

-Предавање на тему „Праћење вредности гликемијске контроле код 

пацијената са дијабетес мелитусом“, „Клиничко испољавање компликација 

и лечење акутне и хроничне бубрежне инсуфицијенције, ДЗ Савски венац-

децембар  

 

6. САРАДЊА 

СА 

ПОРОДИЦОМ  

- Саветодавни и васпитно образовни рад са родитељима наставио се  

планираним активностима од уписа детета, првог родитељског састанка у 

јуну месецу за новоуписану децу, до свих осталих активности током 

трајања радне године. Кроз индивидуалне разговоре са родитељима 

приликом узимања података за здравствени картон детета, размењивањем 

додатних информација битних за понашање детета, стечених навика, 

здравственог статуса детета и на основу тога планирале су се одговарајуће 

активности за лакшу адаптацију деце на вртић. Преко здравствених паноа 

и табли  родитељи су  имали прилику да добијају  информације о 

превентивној здравственој заштити, о едукативним садржајима 

(Респираторне инфекције, Лајмска болест, Вакцинација, Осипне грознице, 

Шарлах...) и стваралаштвом деце из ове области. 

За свако дете медицинске сестре водиле су Здравствени картон, чији је 

саставни део Здравствени лист у који су се за свако дете уписивала 

запажања о формирању здравих навика, налази и запажања у вези са 
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дневном контролом здравственог стања, налази и оцене у вези са растом и 

развојем. 

Посебан акценат у раду било је свакодневно праћење деце са хроничним 

обољењима  и деце код које је постојала  могућност да се развију одређене 

компликације и појаве ризици у току боравка у вртићу. Тим поводом 

наставило се са остваривањем активне сарадње са ординирајућим 

педијатрима Дома здравља као и са спровођењем достављених инструкција 

за свако дете.    

-Учешће на  родитељским  састанцима у организацији Секретаријата за 

дечју заштиту и Градског завода за јавно здравље „Безбедно понашање у 

саобраћају“, „Медији и здравље деце у ПУ“, „Епидемиолошки значај 

инфективних болести“, -„1001 радост“ вртић, март месец 

-Индивидуални разговори са родитељима деце са хроничним незаразним 

обољењима, алергијама и другим стањима на јутарњој тријажи или на 

договореним састанцима са сарадницима  

-Одржавани су заказани састанци родитељима који су одбијали да 

вакцинишу своје дете у Управи са директорем, правником и стручном 

службом  

-Организовање и активно учешће  родитеља у обележавању и промоцији 

здравља кроз различите  јавне манифестације у Установи - „Фестивал 

здравља“ и у другим  здравственим и образовним институцијама. Завршна 

манифестација поводом обележавања „Светске недеље здравља уста и 

зуба“ где су деца из већине вртића учествовала у ликовном конкурсу а 

награђени су радови деце вртића „Шећерко“, „Бисери“, „Мала сирена“, 

„Наша деца“ која су са родитељима и васпитачима приремили рецитације и 

драмске игре на приредби у Општини Вождовац у организацији 

стоматолога Дома здравља  

-пружање стручне подршке породици са циљем унапређивања 

родитељских компетенција кроз писане материјале и припремање  

едукативних садржаја за родитеље, „Вакцинација“, „Варичела“ 

7. САРАДЊА 

СА 

ДИРЕКТОРОМ

, РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА  

 

 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима одвијала се у оквиру 

рада стручних тимова, комисија и радних група кроз заједнички рад и 

редовну размену информација на састанцима и путем мејла  

- Учешће сарадника на унапређивању превентивне здравствњене заштите у 

ширем Тиму за самовредновање 

- Учешће у активностима Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања  

- Педагошки колегијуми  

- Учешће у организацији припреме и расподеле оброка услед промене 

режима дана. У договору са директором Установе одржавани су састанци 

како би се отклониле све могуће непредвиђене ситуације и како би се што 

пре запослени, деца и родитељи упознали са новином. 

-Учешће у организацији манифестације „Фестивал здравља“ директор 

Установе, мај 

8. ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТА

-Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање одвијало 

се у оквиру редовних задатака  
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ЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА 

ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВА

ЊЕ 

 

 

 -Организовање различитих видова стручног усавршавања у области 

превентивне здравствене заштите у складу са годишњим Планом и 

актуелном епидемиолошком  ситуацијом: 

-План превентивне здравствене заштите за 2017/2018.годину, руководиоци 

јасала и сарадници на реализацији превентивне здравствене 

заштите,септембар, сарадник Светлана Стекић, Татјана Марковић 

-Извештај о реализацији плана за 2016/2017.годину, руководиоци јасала и 

сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите, септембар, 

сарадник Слађана Грујић, Наташа Пејдић 

- „Дневник развоја и напредовања деце узраста 6-36 месеци старости“ ПУ 

Звездара објекат „Звездани гај“, промоција приручника, сарадници за 

унапређивање превентивне здравствене заштите - септембар  

- Присуство на акредитованим предавањима „Фестивал здравља“, сви 

сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадници 

на унапређивању превентивне здравствене заштите, Дом омладине, 25-

26.10.2017. године 

- Присуство на XXI Стручним сусретима медицинских сестара ПУ Србије, 

Удружење медицинских сестара Предшколских установа Србије, два 

сарадника на реализацији превентивне здравствене заштите, Дивчибаре 

- Едукацији на Вишој медицинској школи  „Дидактичко – методичка 

едукација сарадника из наставних база“ присуствовала су три сарадника за 

унапређ.прев.з.з. – 20.05.2018.  

-„Значај аденоидектомије у лечењу секреторног отитиса код деце“, Земун , 

28.04.2018.године 

-Kinesio tape-нови модели лечења у физикалној медицини“, ДЗ Савски 

венац 

- Две медицинске сестре на превентиви припремиле  су стручне радове 

који су презентовани на Стручним сусретима медицинских сестара које 

организује Удружење мед.сестара ПУ Србије «Извори заразе,путеви 

преношења и мере спречавања инфекција у ПУ»-Слађана Милојковић и 

«Живим Здрав вртић» - Драгана Ратарац. 

- -Учешће пет медицинских сестара из Установе на Традиционалним 

јесењим стручним сусретима, Соко бања 

-Присуство на акредитованим предавањима „Фестивал здравља“, сви 

сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадници 

на унапређивању превентивне здравствене заштите, Дом омладине, април   

- „Етички проблеми у психијатрији“ и „Маду, нове технологије у медицини 

у циљу репарације ткива ( крвни судови, хрскавица, периферни нерви)“, 

„Терапијске могућности антиоксиданата у превенцији и реституцији 

последица изазваних агресијом слободних радикала“, „Нискокалорични 

заслађивачи и енергетска равнотежа“, „Нови модели лечења у физикалној 

медицини“.  Април  

- Учествовање на различитим манифестацијама у циљу промовисања 

Установе и стицања нових знања и вештина, манифестација поводом 

обележавања Светског дана хране, Недеље здравља уста и зуба, ... 
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14.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИСХРАНЕ 

 

  

План исхране израђују нутриционисти дијететичари предшколске установе на основу 

асортимана и количина намирница предложених од стране Комисије за праћење, контролу и 

унапређење исхране формиране при Секретаријату за образовање и дечју заштиту. Он 

обухвата израду и реализацију јеловника почев од планирања, организације рада у 

централним и дистрибутивним кухињама као и праћење набавке и потрошње намирница и 

праћење дистрибуције готових оброка.  

Исхрана деце се планира у складу са „Правилником о ближим условима и начину 

остваривања исхране деце у предшколској установи“ („Сл.гласник РС“, бр 39/2018). 

На пословима планирања, припремања и сервирања оброка радило је укупно 80 

радника, од тога 55  на неодређено (12 кувара, од којих је један на неплаћеном одсуству, 40 

сервирке, и 3 спремачице које раде на одржавању хигијене при централним кухињама).  

Радника на одређено време је било 26, од тога 7 кувара, 17 сервирки, 2 спремачице. 

На пословима планирања исхране било је 2 нутрициониста дијететичара на неодређено 

време, и један на одређено (замена за породиљско боловање).  

Просечно дневно припремано је око 10165 оброка (доручак, ручак и ужина). Оброци су 

припремани у две централне кухиње и једној самосталној кухињи:  

1. у објекту „Чика Јова Змај“ у улици  Саве Шумановића 1 

2. у објекту „Сестре Букумировић“ у улици Игњата Јоба 69 

3. у објекту „Мала сирена“ у улици Каплара Момчила Гаврића 14. 

Дистрибуција оброка вршена је у 34 дистрибутивне кухиње у којима су припремани 

доручак и кувана (млечна) ужина, а ручак и остале ужине само сервиране. 

Током године извршени су радни задаци нутрициониста дијететичара: 

1. Планирање исхране која обухвата:  

 израду јеловника 

 иновирање старих и израду нових рецептура  

 израчунавање калоријске и нутритивне вредности оброка 

 планирање набавке намирница према јеловнику  

 планирање посебног јеловника за децу на специфичним режимима исхране 

 рад на изради јеловника за сајт ПУ, мобилне апликације за родитеље,  јеловника са 

алергенима за кухињско особље и планираног јеловника за Комисију за контролу, 

праћење и унапређење исхране 

 ради боље комуникације са корисницима услуга и увида у рад службе, редовно су 

ажурирани јеловници и  промене на сајту Установе  

 учешће у јавним набавкама за намирнице, средстaва за машинско прање посуђа, посуђа, 

ситног инвентара и апарата. 

2. Организација рада у централним и дистрибутивним кухињама је обухватала: 

 контролу процеса припреме хране  

 решавање текућих проблема у процесу набавке, производње и дистрибуције хране 
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 решавање кадровских проблема у дистрибутивним кухињама због одсуства запослених 

(боловање, годишњи одмори, крсне славе) 

 хигијене просторија, кухињског особља, уређаја и апарата током и после процеса 

припреме хране  

 увид у расподелу хране, органолептичку процену готовог оброка, контролу остављених 

узорака хране  

 праћење рокова намирница у приручним кухињским магацинима и контролу хигијене 

магацина 

 праћење стања опреме и уређаја 

 контрола начина сервирања и припреме куваних оброка и  

 увид у требовање намирница (врсте и количине) 

 променa режима дана (редослед и време сервирања оброка у складу са препорукама из 

новог правилника „Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у 

предшколској установи“ („Сл.гласник РС“, бр 39/2018)). 

 

3. Организација рада у економату и централном магацину обухвата: 

 контролу квалитета намирница приликом пријема и пратеће документације о 

здравственој исправности заједно са технологом и комисијом за пријем намирница  

 праћење потрошње намирница које се користе за исхрану деце на недељном, месечном и  

годишњем нивоу 

 узимање бројног стања присуства деце по објектима и контрола требовања намирница по 

објектима од стране сервирки 

 обуку за имплементацију САП система за примену у магацинским пословима. 

4. Саветодавни рад се реализовао у односу на децу, родитеље и запослене кроз:  

 праћење исхране деце, праћење конзумације хране у односу на узраст и потребе деце, 

развијање правилног односа деце према храни наглашавајући важност витамина и 

минерала у здравој исхрани и усвајање културе обедовања  

 састанцима са родитељима по потреби поводом специфичности у исхрани, верских 

разлога и индивидуалних потреба деце. 

Поред тога континуирано се радило на усавршавању носиоца програма исхране и 

едукацији свих запослених који су учесници у ланцу од пријема намирница  до сервирања 

готових оброка. 

  

Евалуација рада током године се врши кроз:  

 израду месечних  извештаја о утрошеним количинама и средствима за храну 

Секретаријату за дечију заштиту,  

 израду извештаја о раду директору,  
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 израду годишњег извештаја и плана о раду установе у области исхране. 

5. Сарадња са друштвеном средином подразумева: 

 сарадњу са Градским заводом за јавно здравље израдом планираног јеловника и 

магацинских листи утрошених намирница, увидом у броматолошке и микробиолошке анализе 

оброка узетих од стране Градског завода, 

 Секретаријатом за дечју заштиту кроз периодичне састанке,  

 Комисијом за праћење, контролу и унапређење исхране кроз периодичне састанке,  

 Високом здравственом школом струковних студија у Београду кроз едукацију 

студената на практичној настави, струковним удружењима нутрициониста  

 Комисијом за унапређење исхране деце у ПУ са нутритивним алергијама и другим 

специфичностима у исхрани. У току целе радне године Комисија за праћење исхране деце 

која су на специфичним режимима исхране  као и служба за исхрану имала је саветодавни рад 

– састанке са родитељима и запосленима услед повећаног броја деце која су из разних 

здравствених и нездравствених разлога на специфичним режимима исхране. По подацима из 

марта месеца 2018. године у Установи је било укупно 103-оје деце на специфичним режимима 

исхране, са најчешћим алергијама на млеко, јаја, орашасте плодове, једно са целијакијом и 

двоје деце на специфичном режиму исхране због верске припадности.  

 Организација сајмова, фестивала и других друштвених дешавања у оквиру установе из 

домена исхране. Поводом обележавања Светског дана здравља 15.05.2018. је у објекту „Мала 

сирена“ одржан Фестивал здравља у чију припрему и реализацију су били укључени и 

сарадници за исхрану. Служба за исхрану је заједно са сарадницима на унапређивању 

превентивне здравствене заштите учествовала у организацији трећег по реду Фестивала 

здравља чија тема је била „Превенција повређивања“. Задатак сарадника за исхрану је био да 

свако са свог дела терена одабере објекат са којим ће припремити активност која ће потом 

бити  презентована на Фестивалу. Одабране су теме: „Хранимо се здраво и безбедно“ и 

„Механичке повреде усне дупље“ које су реализоване у сарадњи са сестрама на пословима 

превентивне здравствене заштите, васпитачима и децом у објектима „1001 радост“ вртић и 

„Чика Андра 2“. Такође су у циљу промоције „здравих намирница“ за послужење деце 

прављени свеже цеђени сокови од воћа и поврћа и „здрави слаткиши“ - колач од овсених 

пахуљица, јафа колач са поморанџом, ролати, ванилице, обланде, и „здрави сланиши“ – 

пужићи и кроасани са сиром. Учешће у припреми послужења за Сајам науке у објекту 

„Сестре Букумировић“ 30.06.2018. 

Током радне 2017/2018. године наставило се са пројектом: „Растем, растеш, расте – како, 

зашто?“ у објекту „Чика Јова Змај 1“. 

У склопу актвности на тему „Занимања“, у објекту „Звончица“ деца су се упознавала са 

разним занимањима. између осталих и занимањем кувар. У склопу те активности били су два 

пута  у посети централној кухињи и  централном магацину и упознали се са намирницама које 

се користе у исхрани, ко све учествује у организацији припреме оброка и како се правилно  

припремају  и чувају намирнице.  

 Присуство на едукативним симпозијумима, семинарима и курсевима ради стручног 

усавршавања и стицања услова за лиценцу. 
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Стручна усавршавања која су похађали дијететичари нутриционисти: 

датум стручни 

скуп 

организатор тема место Број 

присутн

их  

25 -

29.10.20

17. 

Симпозијум 

здравствени

х радника 

Србије прве 

категорије 

са 

међународн

им учешћем 

Савез удружења 

здравствених радника 

Србије 

„Снага, победа 

знање“ 

Златибор 1 

3.11.201

7. 

Национални 

симпозијум 

са 

национални

м учешћем 

Удружење MedApp 

Београд и Bauder 

Medical Events 

„Витамини и 

минерали – 

Антиоксидативна 

мрежа покретачка 

снага здравог 

живота“ 

 

Београд 2 

10.11.20

17. 

Национални 

семинар I 

категорије 

Удружење 

нутрициониста  - 

дијететичара 

предшколских 

установа Србије 

„Исхрана деце 

предшколског 

узраста и хроничне 

незаразне болести“ 

Београд 2 

 

9.12.201

7. 

Курс 
Удружење 

медицинских сестара 

и техничара примарне 

здравствене заштите 

Србије 

 

„Праћење вредности 

гликемијске 

контроле код 

пацијената са 

Diabetes mellitus-ом“ 

 

Београд 
1 

27.12.20

17. 

Курс 
Удружење 

медицинских сестара 

и техничара примарне 

здравствене заштите 

Србије 

 

„Клиничко 

испољавање, 

компликације и 

лечење акутне и 

хроничне бубрежне 

инсуфицијенције“ 

Београд 
1 

30.03.20

18. 

Курс  
Удружење 

медицинских сестара 

и техничара примарне 

здравствене заштите 

Србије 

 

„Здравствена нега 

пацијената са 

ентеростомом“ 

Београд 
2 
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30.03.20

18. 

Курс  
Удружење 

медицинских сестара 

и техничара примарне 

здравствене заштите 

Србије 

„Квалитет у процесу 

прикупљања, 

складиштења и 

дистрибуције крви и 

компонената крви “ 

 

Београд 2 

13 – 

14.04.20

18. 

Курс прве 

категорије  

Савез удружења 

здравствених радника 

Србије  

Друштво санитарних 

инжењера и 

техничара Србије 

„Ко жели дуже да 

живи нек се окрене 

превентиви“ 

Београд 3 

20.04.20

18. 

 

Курс 
Савез удружења 

здравствених радника 

Србије  

Друштво 

дијететичара - 

нутрициониста 

„Исхрана током 

животног циклуса“ 

 

Београд 1 

28.04.20

18. 

Курс 
Удружење 

медицинских сестара 

и техничара примарне 

здравствене заштите 

Србије 

„Значај 

аденоидектомије у 

лечењу хроничног 

секреторног отитиса 

код деце“ 

 

Београд 1 

18 – 19. 

05.2018. 

Национални 

симпозијум 

I категорије 

Удружење 

нутрициониста  - 

дијететичара 

предшколских 

установа Србије 

„Аспекти исхране 

деце у 

предшколским 

установама“ 

Београд 2 

 

Отежавајуће околности у реализацији Програма исхране су: 

 Недовољан технички капацитет централних кухиња у односу на број припреманих оброка уз 

тенденцију раста 

 Неусловност појединих дистрибутивних кухиња у објекту.  

 Проблеми са набавком намирница (колонијална роба – пиринач и сочиво, због неадекватне 

пратеће документације, сувомеснати производи, риба, као и јужно воће услед проблема са 

склапањем уговора). 

  Организација рада у Установи захтева већи број радника на пословима припремања и 

сервирања оброка, како би се епидемиолошки ризици свели на минимум. Број радника на 

овим пословима се смањио због раскида уговора о раду или одласка у пензију, а услед 

примене Уредбе о забрани запошљавања пријема нових радика није била. 

 Реализација  исхране у Предшколској установи „Чика Јова Змај“ Вождовац је редовно 

контролисана од стране ГЗЗЈЗ, Републичких инспекцијских служби и вишег санитарног 

техничара у својству интерног санитарног надзора при Секретаријату за дечју заштиту. 
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У 2017/2018 години Градски завод за јавно здравље је вршио контролу планирања 

исхране кроз  анализу недељних оброка уз праћење и обраду података из магацинских листа. 

Методом случајног избора, непосредно испред детета узимани су оброци ради хемијске и 

броматолошке контроле квалитета и квантитета оброка. 

 

У току школске 2017/2018. набављено је једно транспортно возило за транспорт хране 

и реализована набавка ситног инвентара. 

 

Редовно се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација свих просторија у којима 

се припремају оброци или чувају намирнице .  

Ради боље  комуникације са корисницима услуга, а у циљу сагледавања стања и 

потреба везаних за исхрану у Установи, анкетирали смо руководиоце јасала и сестре на 

реализацији послова превентивне здравствене заштите. 

Питања која су упућена руководиоцама јасала и сестрама на реализацији превентивне 

здравствене заштите тицала су се прихваћености оброка након промене термине оброка, 

оцени запослених који раде на припреми хране у дистрибутивним кухињама и предлозима за 

унапређење рада (табела је у прилогу). 

Анализа анкете: 

 

1. Прихваћеност оброка код деце након промене термина оброка: 

а) Деца радо прихватају оброке 45,95% 

б) Деца делимично прихватају оброке уз мотивацију боље прихватају 35,14% 

в) Деца делимично прихватају оброке уз мотивацију и даље не прихватају 13,51% 

г) Деца не прихватају оброке 5,40% 

 

 
 

 

 

 

 

2. Количина поједене хране након промене термина: 

а) повећала 10,81% 

б) смањила 43,24% 

в) нема разлике 45,95% 

45,95 

35,14 

13,51 

5,4 

Прихваћеност оброка  

Деца радо прихватају оброке 

Деца делимично прихватају 
оброке уз мотивацију боље 
прихватају 

Деца делимично прихватају 
оброке уз мотивацију и даље не 
прихватају  

Деца не прихватају оброке 
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3. Деца најбоље прихватају: 

а) ручак 29,1% 

б) кувану или печену ужину 27,1% 

в) доручак 25% 

г) воле све подједнако 14,6% 

д) воће 4,2% 

 

 
 

4. У праћењу исправности прибора и средстава за радучествује 97,3%, 2,7% не 

учествује. 

5. У 100% објеката на видном месту стоје писана упутства која се од стране службе за 

исхрану шаљу на терен. 

6. Сви прате примену писаних упутстава од стране службе за исхрану 

 

7.Најмање волe да једу: 

а) ручак 26,5% 

б) једе све 23,5% 

в) броколи, карфиол  20,6% 

10,81 

43,24 

45,95 

Количина поједене хране након промене 
термина 

повећала  

смањила 

нема разлике 

29,1 

27,1 

25 

14,6 

4,2 

Деца најбоље прихватају 

ручак 

кувану или печену ужину 

доручак 

воле све подједна 

воће 
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г) купус 11,8% 

д) жито, просо 11,8% 

ђ) доручак 5,8% 

 

 
 

 

8. Теме из области исхране које је потребно обрадити: 

Највише су заинтересовани за: 

* обуку сервирки-33,3% 

*принципе правилне исхране 22,2% 

 *Нутритивне алергије 14,8% 

 *остале теме (контаминацијa хране, штетност слаткиша, вегетаријанска исхрана, 

самоникле биљке) -30% 

 

 
 

9. Просечна оцена запослених који раде на сервирању хране: 

* за припрему оброка (од 1-5): 4,54 

*за одржавањe хигијене (од 1-5): 4,6 

 

26,5; 26% 

23,5; 23% 
20,6; 21% 

11,8; 12% 

11,8; 12% 

5,8; 6% 

Најмање волe 

ручак 

једе све  

броколи, карфиол 

купус  

жито, просо  

доручак 

33,3; 33% 

22,2; 22% 
14,8; 15% 

30; 30% 

Највише су заинтересовани за 

обуку сервирки 

принципе правилне исхране 

Нутритивне алергије 

остале теме 
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10. Предлози за унапређење рада у кухињи:  

 

*обезбедити довољно униформи 8% 

** обезбедити редовно сервисирање и поправку апарата 10% 

***обезбедити више особља за рад у кухињи 20% 

**** одржати обуку за нове сервирке 20% 

***** обезбеђивање посуђа, кухињске опреме и климе 42% 

 
 

 

11. Предлози за унапређивање сарадње између нутрициониста, сервирки и 

сарадника на реализацији превентивне здравствене заштите: 

*Одличну сарадњу сматра да има 39,30% 

*Више састанака предлаже 28,57% 

обезбедити 
довољно 

униформи  

обезбедити редовно 
сервисирање и 

поправку апарата  

обезбедити више особља за 
рад у кухињи  

одржати обуку за нове сервирке  

обезбеђивање посуђа, кухињске опреме и климе 
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*сматра да би требало обезбедити сервирке/спремачице за замену у случају потебе у 

сваком објекту 17,85% 

*жели чешће обиласке 14,28% 

 

 
 

 

Анализом анкете дошло се до закључка да деца  у већини радо прихватају оброке или 

то чине уз мању мотовацију (81,09% објеката) , више од половине сматра да нема разлике у 

количини поједене хране пре и после промене термина оброка или се она у мањем обиму 

повећала (56,76% објеката) док 43,24 објеката сматра да се количина поједене хране смањила. 

Ручак најмање воли 26,5% деце и то углавном броколи, карфиол, купус, а скоро исти 

број деце ручак наводи као омиљени оброк (29,1) и печену ужину (колач)-27,1% деце. 

Одличну сарадњу са нутриционистима сматра да има 39,30% анкетираних а највише 

предлога за унапређење сарадње је из области едукације сервирки кроз састанке. Највећи број 

сматра да би обезбеђивање посуђа, опреме и клима у кухињи побољшало рад сервирки а 

сестре које раде на пословима реализације превентивне здравствене заштите рад запослених 

на припреми хране оцењује просечном оценом (од 1 до 5) 4,54 а стање хигијене оценом 4,60. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

29% 

18% 

14% 

Предлози за унапређивање сарадње 

Одлична сарадња 

Више састанака 

обезбедити замене за сервирке 

чешћи обиласци 
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15.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ  
 

Уписна комисија именована је решењем дел.број 2139 од  3.5.2018. на основу члана 

45.став 3 тачка 16) Статута ПУ“Чика Јова Змај“,бр 1362/I-1 од 23.3.2018. године. Уписна 

комисија се именује непосредно пред Упис деце за радну годину. 

 

Комисија има следећи задатак : 

- да  прегледа и изврши проверу приложене документације и саставља листе заинтересованих 

родитеља/старатеља за упис деце 

- формира васпитне групе (прелазак из јаслица у вртић) 

- саставља обавештења о пријему деце у Установу 

- даје обавештења потребна за комисијски пријем деце 

- доноси одлуку о пријему деце 

- доставља писане извештаје о свом раду сваког месеца Директору установе 

 

Уписна комисија : 

- прати бројно стање деце по групама током читаве године и води статистику за Предшколску 

установу  

- даје податке о Упису деце и доставља тражене информације Градском секретаријату за 

образовање и дечју заштиту 

- сарађује са Центром за социјални рад Вождовац 

- сарађује са Директором и  тимовима на нивоу Предшколске установе 

- сарађује са стручним сарадницима и сарадницима на нивоу Предшколске установе 

- обавља консултације са руководиоцима објеката по питању уписа  

- сарађује са службом аналитике  и службом рачуноводства 

- издаје потврде за верификоване  приватне предшколске установе 

 

Уписна комисија поступа по: 

- Закону о предшколском васпитању и образовању 

- Статуту ПУ “Чика Јова Змај“ 

- Правилнику о ближим критеријумима за упис деце 

- Правилнику о раду Уписне комисије за ПУ“Чика Јова Змај“ 
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16.ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

            

 Ред.   

Изворприхода 

  

Износ 

  

% учешћа 

 

 

број 

       

           

 1.   Средствабуџета Града 11.353.494,48  100%  

            

 2.   СредстваУстанове     

            

   

Донаториопрема  

 

 

 

 3.     

            

    УКУПНО  11.353.494,48  100%  

            

ИЗВОРИ ПРИХОДА       

            

 Ред.   

Изворприхода 

  

Износ 

  

% учешћа 

 

 

број 

       

           

 1.   Средства буџета Града 

792.398.633,69 

(без 08.2018)  79  

 2.   

Кориснициуслуга 

(дечије уплате само 

евидентирамо од 1.1.2016.) 

215.706.020,00 

(bez 08.2018)  21  

            

    

Донатори 0 

 

 

 

 4.     

 

5. 

  

Средствадобијенаод 

0 

 

 

 

     

   

оснивача-Општина 

  

          

         

 6.   Укупно 1.008.104.653,69  100  

 7.   Осталиприходи 36.708.671,38    

    УКУПНО        
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Целодневни боравак - БРОЈ ДЕЦЕ 

 

        2017               2018           

                                          

 Ре
д.

б

р.
 

 

Бесплатанборавак 

се
пт

ем
-

ба
р 

 ок
то

б

ар
 

 но
ве

м

ба
р 

 де
це

м

ба
р 

 ја
н

у

ар
 

 ф
еб

р

уа
р 

 м
ар

т  а
п

р

и
л

 

 м
ај

 

 ју
н

 

 ју
л
 

 ав
гу

ст
 

                                        

                                          

   

Избеглице-

расељениса                                      

 1.  Косова                          

   Детепалог и рањеног                                      

   

борца (инвалидод 1. 

до                                      

 2.  4. категорије)                          

   

Дете без 

родитељског  7 6 6 6   6   6    6   6   6   5   5   5   5   5  

 3.  старања                          

   Детекорисника  20   26   23   26    25   25   25   27   28   28   28   26  

 4.  МОП-а                          

   Специфична.                                      

 5.  породичнаситуација                          

   

Децасадијагнозом 

Ш-  1   1   4   4    4   5   5   2   3   3   4   3  

 6. 16                           

   

Децаометена у 

развоју  11   12   11   13    14   15   16   19   20   20   20   18  

 7.  Ш-17                           

 8.  Децаизсигурнекуће                          

 9.  Tрећедете 385   420  422  425   432  432  435  439  442  440  415  403  

   Укупно   424   465   466   474    481   483   497   492   498   496   472   455  

                                          

   (1+2+3+4+5+6+7+8+9)                                       

 Ре
д.

бр

.  

Регресиранборавак 

                        

                                        

  

 

 

                           

 10 0,00%  854  899  908  912   917  923  933  928  936  937  524  515  

 11 3.001-4000  883  822  884  882   879  877  877  877  876  869  373  193  

 12 5.427(01.01.2017.-5590)  3706  

380

8  

386

5  

389

1   

390

3  

391

1  

393

7  

396

9  

396

1  

394

4  

393

5  

391

7  

   

Укупно 

                                      

     5443   5589   5657   5685    5699   5711   5745   5774   5733   5750   4832   4625  

   (10+11+12)                           

                              

   Укупно   5443   5589   5657   5685    5699   5711   5745   5774   5733   5750   4832   4832  
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17. ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 

 

17.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
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I  

Чланови Управног одбора Предшколске установе „Чика Јова Змај“ именовани су решењем 

Скупштине града Београда бр. 112-1102/16-С, дана 29.12.2016. године и то: 

  

1. Бoрко Бодирога, представник јед. локалне самоуправе; 

2. Бојан Бојић, представник јед. локалне самоуправе; 

3. Љубиша Дашић, представник јед. локалне самоуправе; 

4. Наташа Ђукановић, представник родитеља; 

5. Бојан Бурић, представник родитеља; 

6. Пеђа Шупут, представник родитеља; 

7. Јасмина Марковић, представник запослених; 

8. Александра Крањц, представник запослених; 

9. Владимир Митић, представник запослених. 

 

II   

На  I (конститутивној) седници одржаној дана 18.01.2017.године, за председника Управног 

одбора изабран је Борко Бодирога, представник јед. локалне самоуправе, а за  заменика 

председника, Јасмина Марковић, представник запослених.  

 

III  

У радној 2017/2018 години, односно од 01.09.2017. до 31.08.2018. године, одржано је 10  седница 

и то: 

- 8 редовних; 

- 2 ванредне (телефонске).  

 

IV 

 На седницама које су одржане у наведеном периоду Управни одбор је донео: 

-  38 одлука; 

 

V 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и другим законима, 

Управни одбор је у наведеном периоду доносио одлуке неопходне за несметано 

функционисање и рад Установе и то: 

- усвајање и доношење Финансијског плана за 2018. год; 

- усвајање и доношење Плана јавних набавки за 2018. год; 

- ребаланси Финансијског плана; 

- измене и допуне Плана јавних набавки; 

- усвајање пописа имовине и обавеза; 

- усвајање и доношење Статута Установе; 

- усвајање Извештаја о пословању за 2017. годину; 

- именовање Централне пописне комисије; 

- усвајање Извештаја о раду директора за период септембар-децембар 2017.год; 

- усвајање и доношење Развојног плана ПУ „Чика Јова Змај“ за период од 2018. до 2020. 

год; 
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- усвајање и доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и 

начину коришћења службених возила у ПУ „Чика Јова Змај“; 

- сагласност на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова; 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ПУ „Чика Јова 

Змај“; 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

17.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља ПУ „Чика Јова Змај“ је у радној 2017/18 години одржао 1 седницу. На 

седници су разматрана питања из надлежности Савета родитеља и то: 

- Разматрање Извештаја о раду ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2016/17 год; 

- Разматрање Извештаја о раду  директора  ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2016/17 год; 

- Разматрање Предшколског програма ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2017/18 год; 

- Разматрање Годишњег плана рада ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2017/18 год; 

- Савет родитеља Установе има своје представнике, који узимају активно учешће у : 

стручном Активу за развојно планирање, у Комисији за избор радних листова, као и 

другим обавезним тимовима и комисијама Установе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ПРИЛОЗИ 
 

18.1. Прилог број 1 
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                    

 ''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                          

Саве Шумановића 1                                       Објекат: ____________________________ 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕГЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

са децом узраста до 3 године 

за радну 2017/2018. годину  

 

 

 

1. Које све просторе, у самом објекту, користите као средину за учење и развој? 

 

 

 

2. Наведите измене које сте уносили, током године, у структуру простора радних соба?  

 

 

3. Наведите које просторе ван објекта сте користили као средину за учење и развој и на који 

начин?  

 

4. На који начин омогућавате интеракцију деце са децом старијег (вртићког) узраста?  

 

 

 

5. Наведите планиране активности са децом старијег вртићког узраста ? 

 

 

6. На који начин сте пратили развој говора код деце? 

 

 

7. Наведите активности које сте користили за подстицање развоја говора. 

 

 

8. Која сте средства израдили за подстицање развоја говора (наведите у којим групама)? 

 

 

9. Које активности сте користили приликом адаптације деце?  
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10. Наведите облике рада које сте користили приликом укључивања родитеља у периоду 

адаптације деце?  

 

 

11. Које активности сте користили у развијању културно-хигијенских навика код деце?  

 

 

12. На који начин пратите развој и напредовање деце?  

а) кратке дневне белешке 

б) чек листе за праћење развоја деце 

в) скале процене 

г) чек листе за праћење деце у одређеној активности 

д) _______________________________________________________ 

 

13. На који начин документујете напредовање у развоју деце? 

а) индивидуални портфолио 

б) групни портфолио 

в) интерактивне свеске 

г) ____________________________________________________ 

 

14. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег 

развоја и напредовања?  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

15. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим 

аспектима развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са родитељима 

б) анализа дечијег портфолија са родитељима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 

 

16. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фото-записи 

ж) _____________________________________________________ 

 

 

17. Наведите које тематске родитељске састанке сте реализовали (наведите теме и групе у 

којима су реализовани)?  
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18. Како бисте унапредили сарадњу са наведеним тимовима у наредном периоду? 

 

-Тимом за инклузивно образовање: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

-Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

-Тимом за самовредновање: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Предлози за унапређење рада стручних тела: 

 

- Васпитно-образовно веће: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Колегијум: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Актив за развојно планирање: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Актив ментора и приправника: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Узрасни активи: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

20. Које сте активности подршке реализовали у раду са породицама из друштвено 

осетљивих група?  

 

 

21. Са којим објектима сарађујете и на који начин?  
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22. У дату табелу унесите податке о реализацији сарадње са друштвеном средином:  

 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА  

НАЗИВ УСТАНОВЕ  НАПОМЕНА  

Установе социјалне и 

здравствене заштите  

 

 

 

 

 

Установе културе 

(музеји, позоришта, 

библиотеке)  

 

 

 

 

 

Образовање и наука   

 

 

 

Знаменитости   

 

 

 

Спорт и рекреација 

 

 

 

 

 

 

23. У којим манифестацијама сте учествовали? Наведити на који начин и које групе. 

 

1. Вашаријада 

 

 

 

2. Светски дан чистих руку 

 

 

 

3. Дечија недеља 

 

 

 

4. Чика Јовина Недеља/ Дан Установе 

 

 

 

5. Фестивал здравља 

 

 

 

6. Слава вртића  

 

7. Празници 

 

8. Светски дан детета 
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9. Друге манифестације – наведите које: 

 

 

24. Који пројекти се реализују у вашем објекту и које групе су укључене?  

 

25. Наведите називе семинара за које мислите да вам омогућавају унапређивање 

постојећих компетенција и стицање нових сазнања. 

 

 

26. Које сте тешкоће имали приликом писања Књиге неге и васпитно-образовног рада? 

 

 

27. Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2017/2018.години: 

 

27.1.Шта је било добро?  

 

 

27.2. Шта би могло да буде боље?  

 

 

27.3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а 

унапредила је рад објекта? Опишите укратко активност. 

 

 

 

27.3.1. Ко је иницирао ту активност? 

а) васпитач 

б) родитељ 

в) директор (Управа) 

г) стручни сарадник  

д) ______________________________  

 

 

27.4. Тешкоће са којима сте се суочавали у васпитно-образовном раду:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.   Прилог број  2 
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                      

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                           

 Саве Шумановића 1                                                Објекат: _____________________________ 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

са децом узраста од 3 до 5,5 године 

за радну 2017/2018. годину 

 

 

 

1. Које све просторе у објекту користите као средину за учење и развој? 

 

 

2. Наведите измене које сте уносили, током године, у структуру простора радних соба?  

 

 

 

3. Наведите које просторе ван објекта сте користили као средину за учење и развој и на 

који начи?  

 

 

4.Наведите кооперативне игре и активности које сте током године користили у 

васпитно-образовном раду? 

 

 

5. На које начине сте подстицали сензибилитет за различитости код деце? 

 

 

6. На који начин сте пратили развој говора код деце. 

 

 

7. Наведите активности које сте користили за подстицање развоја говора. 

 

 

8. Која сте средства израдили за подстицање развоја говора (наведите у којим групама)? 
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9. Које сте активности и средства за подстицање графомоторног развоја најчешће 

користили у раду са децом? 

 

 

10. Кроз које активности је остварена сарадња са јаслама?  

 

 

11. Кроз које активности остварујете интеракцију деце различитих узрасних група?  

 

12. Које активности сте користили приликом адаптације деце?  

 

 

13. Наведите облике рада које сте користили приликом укључивања родитеља у 

периоду адаптације деце?  

 

 

14. Које сте технике користили за идентификовања дечијих интересовања и потреба 

приликом планирања васпитно-образовног рада?  

 

 

15. На који начин документујете напредовање у развоју деце? 

а) индивидуални портфолио 

б) групни портфолио 

в) интерактивне свеске 

г) ____________________________________________________ 

 

16. На основу чега пишете белешке о деци?  

а) кратке дневне белешке 

б) чек листе за праћење развоја деце 

в) скале процене 

г) чек листе за праћење деце у одређеној активности 

д) информације од родитеља 

ђ)______________________________________________________ 

 

17. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег 

развоја и напредовања?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

18. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим 

аспектима развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са родитељима 

б) анализа дечијег портфолија са родитељима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 
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19. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фото-записи 

ж) _____________________________________________________ 

 

20. Наведите које тематске родитељске састанке сте реализовали (наведите теме и групе 

у којима су реализовани)?  

 

 

21. Са којим објектима сарађујете и на који начин?  

 

 

22. Како бисте унапредили сарадњу са наведеним тимовима у наредном периоду? 

 

-Тимом за инклузивно образовање: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

-Тимом за самовредновање: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

23. Предлози за унапређење рада стручних тела: 

- Васпитно-образовно веће: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Колегијум: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Актив за развојно планирање: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Актив ментора и приправника: 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

-Узрасни активи: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

24. Које активности подршке сте реализовали у раду са децом и породицама из 

друштвено осетљивих група? 

 

25. Које сте тешкоће имали приликом писања Књиге васпитно-образовног рада? 

 

 

26. Који пројекти се реализују у вашем објекту и које групе су укључене?  

 

 

27. У дату табелу унесите податке о реализацији сарадње са друштвеном средином:  

 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА  

НАЗИВ УСТАНОВЕ  НАПОМЕНА  

Установе социјалне 

и здравствене 

заштите  

 

 

 

 

 

Установе културе 

(музеји, позоришта, 

библиотеке)  

 

 

 

 

 

Образовање и наука   

 

 

 

Знаменитости   

 

 

 

Спорт и рекреација 

 

 

 

 

 

 

28. У којим манифестацијама сте учествовали? Наведити не који начин и које групе. 

 

1. Вашаријада 

 

 

 

2. Светски дан чистих руку 
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3. Екологија 

 

 

 

4. Ликовни конкурси  

 

 

 

5. Хуманитарне акције 

 

 

 

6. Манифестације ван Установе („Цврчак“, „Дедар“...) 

 

 

 

7. Дечија недеља 

 

 

 

8. Чика Јовина Недеља/ Дан Установе 

 

 

 

9. Сајам науке 

 

 

 

10. Фестивал здравља 

 

 

 

11. Слава вртића  

 

 

 

12. Празници 

 

 

13. Октобар месец књиге 

 

 

14. Светски дан детета 
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15. Фестивал кратких драмских форми 

 

 

16. Манифестација „Београдска зима“ 

 

 

17. Музеј у коферу 

 

 

18. Друге манифестације – наведите које:  

 

 

29. Наведите називе семинара за које мислите да вам омогућавају унапређивање 

постојећих компетенција и стицање нових сазнања. 

 

 

30.  Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2017/2018.години: 

 

30.1. Шта је било добро?  

 

 

 

30.2. Шта је могло да буде боље?  

 

 

30.3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а 

унапредила је рад објекта? Опишите укратко активност. 

 

 

 

30.3.1.Ко је иницирао ту активност? 

а) васпитач 

б) родитељ 

в) директор (Управа) 

г) стручни сарадник  

д) ______________________________  

 

 

30.4. Тешкоће:  
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18.3.    Прилог број 3 

 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                       

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

за радну 2017/2018. годину 

 

 

Поштоване колегинице,  

 

Захваљујемо се на достављеним презентацијама акционих планова и уложеном труду у 

изради истих. За потребе израде Извештаја о раду Установе за радну 2017/2018. годину, 

молимо вас да нам доставите додатне информације за које вам шаљемо питања. Рок за слање 

извештаја о реализацији акционог плана је 29.06.2018.године.  

 

 

 Област:  

 Tема:  

 

 Постављени циљ:  

 

 

 Колико сте успели да реализујете планиране активности (заокружите слово):  

 

а) у потпуности су реализоване планиране активности  

б) планиране активности су реализоване готово у потпуности  

в) успели смо делимично да реализујемо планиране активности 

г) нисмо успели да реализујемо планиране активности 

 

 Укратко наведите активности кроз које сте реализовали акциони план  

 

 

 Наведите тешкоће са којима сте се сусретали у току реализације акционог плана  
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 На који начин и коме сте презентовали реализоване активности и /или резултате 

акционог плана?  

 

 

 

 Ослањајући се на Стандарде квалитета рада предшколских установа, заокружите 

област за коју сте се определили за наредну радну 2018/2019.годину: 

 

1. Предшколски програм, годишњи план и развоји план 

2. Васпитно-образовни рад 

3. Дечији развој и напредовање 

4. Подршка деци и породици 

5. Етос 

6. Организација рада и руковођење 

7. Ресурси 

 

 

Наведите тему у оквиру одабране области: 

 

 

 

 

18.4.    Прилог број  4 

 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                         Објекат: ___________________________                                                                      

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

са децом узраста od 5,5 до 7 година (целодневне и четворочасовне групе) 

за радну 2017/2018. годину  
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1. На које приоритетне задатке васпитно-образовног рада сте ставили нагласак (у 

складу са карактеристикама групе)?  

 

 

 

2. На који начин документујете напредовање у развоју деце? 

 

 

3. На основу чега пишете белешке о деци?  

 

 

4. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег 

развоја и напредовања?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

 

 

5. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим 

аспектима развоја током протекле године?  

 

 

6. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фото-записи 

ж) _____________________________________________________ 

 

 

7. Наведите манифестације у којима сте учествовали:  

 

 

 

8. Кроз које активности сте сарађивали са основном школом? Наведите ко је шта 

иницирао. 

 

9. Наведите називе семинара за које мислите да вам омогућавају унапређивање 

постојећих компетенција и стицање нових сазнања.  

 

 

 

10. Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2017/2018. години: 
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1. Шта је било добро?  

 

 

 

 

2. Шта би могло бити боље? 

 

 

 

3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а може 

унапредити рад објекта? Опишите укратко активност. 

 

    3.1.Ко је иницирао ту активност? 

а) васпитач 

б) родитељ 

в) директор (Управа) 

г) стручни сарадник  

д) ______________________________  

 

 

4. Тешкоће:  

 

 

18.5.    Прилог број  5 

 

 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                       

Саве Шумановића 1                                                Објекат: __________________________ 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

 

Поштовани родитељи,  
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У циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада ПУ „Чика Јова Змај“ и унапређења 

сарадње са родитељима, молимо Вас да одговорите на следећа питања.  

Анкета се састоји из више питања различитог типа. У неким питањима одговор је потребно 

заокружити (један или више), а у неким дописати одговор. Не постоје тачни и погрешни 

одговори, стога Вас молимо да одговорите искрено.  

 

1. На који начин сте били укључени у процес праћења и документовања развоја и 

напредовања Вашег детета?  

а) попуњавање упитника о развоју и напредовању мог детета 

б) одабир радова и података за портфолио 

в) усмена размена информација са васпитачима 

г) ___________________________________________________ 

 

2. На који начин су Вас васпитачи информисали са напредовањем Вашег детета у 

различитим аспектима развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са васпитачима 

б) анализа дечијег портфолија са васпитачима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 

 

3. На који начин сте били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фотозаписи 

ђ) ______________________________________________________ 

 

4. На који начин сте били укључени у адаптацију Вашег детета на вртић/јасле? 

а) обилазак објекта са дететом пре поласка 

б) боравак у групи за време адаптације 

в) _______________________________________________________ 

 

5. Ако сте учествовали у неким активностима, манифестацијама које је организовала 

Установа, наведите које су то активности и коју сте улогу имали (родитељ предавач, 

родитељ волонтер, посетилац...). 

 

 

6. Да ли сте иницирали неку активност која може унапредити рад објекта у који је 

уписано Ваше дете? Опишите укратко ту активност.  

 

 

7. Осврт на сарадњу у 2016/2017. години: 
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а) Шта је било добро?  

 

 

 

б) Шта је потребно унапредити?  

 

 

в) Ваши предлози за унапређење. 
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