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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

             Основна делатност Предшколске Установе  „Чика Јова Змај“ је васпитање и 

образовање, нега и исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита  деце 

предшколског узраста, са циљем стварања повољних услова за целовит психо-физички 

развој деце. 

 

Предшколска установа обавља  делатност којом се обезбеђују: 

• боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста  

• различити програми  васпитно-образовног рада 

• инклузивна средина за васпитно-образовни  рад са децом са посебним 

потребама и њиховим породицама,  децом и породицама из осетљивих група  

• превентивно-здравствена заштита и нега деце 

• исхрана деце 

• социјална заштита деце 

• васпитно-образовни рад са децом на болничком лечењу 

 

Основе васпитно-образовног рада наше Установе су: 

• добробит деце 

• стварање подстицајне средине за развој и напредовање деце 

• игра као основни метод рада са децом 

• стварање квалитетног односа са децом и породицама уз уважавање 

индивидуалних потреба  

• подршка деци и породицама као партнерима и иницијаторима у раду 

• предшколска установа  као иницијатор грађења „заједнице која учи“  

• оснаживање процеса самовредновања квалитета рада, саморефлексије 

практичара и стручног усавршавања 

 

Основу за израду овогодишњег плана рада Установе чинили су:  

- Извештај о раду Установе за радну 2018/19. годину 

- Развојни план Установе 2018-2020. година 

- Предшколски програм Установе 

- Извештај о самовредновању Установе за радну 2018/19. годину 

- Закон о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС», бр. 88/2017 

и 27/2018 – др. закони) 

- Закон о предшколском васпитању и образовању ("Службени  гласник РС", бр. 

18/2010) 

- Правилник о стручном усавршавању (Службени гласник РС. Бр. 81/17 и 48/18) 

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни 

гласник", бр. 5/2012) 

- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање (Службени гласник РС. бр. 30/2010)  

- Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

(„Сл. гласник РС“, бр. 65/2018) 

- Правилник о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник РС. бр. 

9/2012) 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС. бр. 

14/18) 
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- Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области 

предшколског васпитања и образовања: („Службени гласник РС“, број 61/2012) 

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС”, број 

76/10) 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику ("Сл. гласник РС", бр. 63/2010) 

- Правилник о изменама и допунама правилника о дозволи за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Сл.гласник РС“ бр. 48/2016) 

- Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности у 

установама за децу, 

- Правилник о нормативу друштвене исхране у установама за децу („Службени 

гласник Републике Србије“ бр.50/94, и бр.6/96), као и упутство за његову 

примену 

- Закон о безбедности хране („Службени гласник  РС“ бр. 41/09) 

     - Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, 

специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска 

установа („Службени гласник РС“, број 26/13). 

 

У сврху реализације основних циљева предшколског васпитања и образовања, у овој 

радној години реализоваће се следећи основни задаци: 

 

• наставак рада на стварању оптималних услова за обављање делатности – 

адаптације објеката, преструктуирање простора, уређење дворишта, набавка и 

израда дидактичког материјала. набавка  потрошног материјала и стручне 

литературе 

• обезбеђивање сигурне и безбедне средине за боравак деце  и рад запослених  

• континуирани рад на развијању професионалног идентитета запослених   

• подизање професионалних компетенција приправника и новопримљеног 

васпитног кадра кроз разне облике стручног усавршавања на нивоу Установе 

• даљи рад на унапређивању превентивне здравствене заштите, исхране и 

социјалне заштите деце 

• унапређивање васпитно-образовног рада у складу са Законом и Основама 

програма  предшколског васпитања и образовања кроз реализацију редовних и 

приоритетних задатака, организовање разноврсних облика рада, наставак рада 

на започетим темама  

• развијање сарадње и размене искустава између објеката и васпитних група 

• континуирано  стручно усавршавање  запослених сходно потребама праксе и   

новим тенденцијама у раду са децом предшколског узраста 

• подизање нивоа информатичке писмености запослених 

• унапређивање праксе посматрања, праћења дечјег развоја и напредовања и 

документовања васпитно-образовног рада 

• подстицање  дечје иницијативе у планирању и креирању средине за учење 

• неговање инклузивне праксе путем сензибилизације и едукације запослених и 

родитеља и прилагођавање средине 

• развијање партнерства са породицом  

• сагледавање сопствене праксе из улоге рефлексивног практичара 
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• самовредновање рада у области Васпитно –образовни рад, стандарди 1.1 

Физичка средина подстиче учење и развој деце и 1.2 Социјална средина 

подстиче учење и развој деце 

• рад на обухвату деце кроз партнерство са локалном заједницом у оквиру 

пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ 

• рад на повећању обухвата деце узраста од 3-5,5 година  која нису обухваћена 

образовним системом кроз диверсификоване програме   

•  рад на континуираном повезивању са локалном заједницом. 

 

 
 
 

2. ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У ОПШТИНИ  
 

Према подацима Републичког завода за статистику (на основу процене броја 

становника средином 2018.године) од септембра 2019. године,  број предшколске деце 

која живе на територији општине Вождовац је 12.646-оро  деце.  

 

Старост Укупно Mушко Женско  

1 1827 945 882 

2 1835 949 886 

3 1888 973 915 

4 1871 994 877 

5 1819 974 845 

6 1751 901 850 

7 1655 835 820 

Укупно 12646 6571 6075 

 

 

Према подацима добијеним од Комисије за упис деце у ПУ „Чика Јова Змај“ 

укупан број уписане деце у објектима Установе на дан 03. септембра 2019. године  је:    

   

- у јаслицама  -  1186 деце, 71 васпитних група 

- у вртићу – 3921деце, у 158,5 васпитне група 

- четворочасовним  ППП  је обухваћено 297 деце, у 22 васпитне групе 

Број укупно уписане деце на дан 03.09.2018. године, је 5404 деце, што чини 42,73%, од 

броја предшколске деце од 1 до 7 година старости, на Општини Вождовац. 
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3. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ  
 
 

3.1  MАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ  
 

План рада у радној 2019/2020. години реализоваће се у  32 објекта од којих је 18 

наменски грађених док су остали прилагођени за боравак деце. 

           Четворочасовни припремни  предшколски програм биће реализован како у 

Установи у 2 објекта, тако и ван седишта Установе у 13 основних школа и 1 месној  

заједници.  

У следећим табелама приказани су подаци о површинама објеката и дворишта. 

Подаци су добијени од референта за безбедност. Табеле су попуњене на основу 

података о  нето површинама објеката и површина дворишта. За релевантност података 

коришћени су листови непокретности, званична документа секретара Установе, 

грађевински пројекти као и мерења која су вршена од стране шефова техничке службе.  

     

Преглед  наменски  грађених  објеката  за  децу 

 ОБЈЕКАТ 

            КАПАЦИТЕТИ 

Б
Р

О
Ј

  

Г
Р

У
П

А
 

Б
Р

О
Ј

 

Д
Е

Ц
Е

 ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА  

У m2 

ПОВРШИНА 

ДВОРИШТА  

И ТЕРАСА  

У m2 

 АДРЕСЕ 

1. 
КДУ „Чика 

Јова Змај”  
17 400 2390 7255 

Саве 

Шумановића 

1 

 
„Чика Јова 

Змај“ 1 
5,5 151 1241,16 5075  

 
„Чика Јова 

Змај „2 
4,5 124 386,20 2180  

 
„Чика Јова 

Змај“  јаслице 
3 125 386,20 386,20  

2. 
„Плави 

Чуперак” 
8 200 880,15 3600 

Драгице 

Кончар 8а 

 
„Зрнце” 

јаслице 
1,5 24 59 3  

3. КДУ „Брезе” 6,5 152 988,25 1537 

Н. Х. Н. 

Умљеновића 

9 

 „Брезе” вртић 4 113 731,64 1537  

 
„Брезе” 

јаслице 
2,5 39 238,61 50  

4. 

КДУ„Сестре 

Букумировић

” 

18 396 2138,94 11930 
Игњата Јоба 

69 
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„Сестре 

Букумировић

” вртић 

11 284 1007,64 8351  

 

„Сестре 

Букумировић

” јаслице 

7 112 693,85 3579  

5. „Чика Андра” 8 208 914,92 3400 Заплањска 16 

 
„Чика 

Андра”1 
4 101 334 1700  

 
„Чика 

Андра”2 
4 107 580,92 1700  

6. „Бисери” 6 155 766,51 2208 Љермонтова 9 

7. 
КДУ „1001 

Радост” 
14 349 1721 3534 

Струмичка 

88а 

 
„1001 Радост” 

вртић 
10 278 1402 2473  

 
„1001Радост” 

јаслице 
4 71 319 1061  

8. 
 КДУ 

„Шећерко” 
11 242 1136,55 3190 

Н. Х. В. 

Томановића 

25 

 
„Шећерко” 

вртић 
6 162 345,58 2233  

 
„Шећерко” 

јаслице 
5 80 212,43 957  

9. „Наша деца” 5 135 482,19 3800 Пиротска 17 

10. „Цицибан” 4,5 120 546 1209 Струмичка 63 

11. 
КДУ „Мила 

Јевтовић” 
5 136 411,15 1627 Данијелова 24 

 

„Мила 

Јевтовић”врт

ић 

4 116 340,15 1627  

 

„Мила 

Јевтовић” 

јаслице 

1 20 71 СА ВРТИЋЕМ  

12. „Пинокио” 4,5 127 416,32 1810 
Богдана 

Поповића бб 

13. 
КДУ 

„Дизниленд” 
10 208 1278,88 4670 

Адмирала 

Вуковића 5 

 
„Дизниленд” 

вртић 
5,5 138 700,13 3269  

 
„Дизниленд” 

јаслице 
4,5 70 217,36 100  

14. „Петар Пан” 4 117 353,01 1437 
Јове ИлиЋа 

144а 

15. КДУ „Љоља” 12,5 274 964,26 3235 
Црнотравска 

11в 
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 „Љоља” вртић 7,5 189 642,84 2264  

 
„Љоља” 

јаслице 
5 85 321,42 971  

16. КДУ „Невен” 15,5 358 1522,72 5647 
Кумодраж 

Мајска 9 

 
„Невен” 

вртић 
10 265 1108,28 3952  

 
„Невен”јасли

це 
5,5 93 414,44 1695  

17. 

КДУ 

„Радосно 

детињство” 

3 70 251,68 860 
Рипањ, Пут за 

колонију 57 

 

„Радосно 

детињство” 

вртић 

2 53 201,68 860  

 

„Радосно 

детињство” 

јаслице 

1 17 50 СА ВРТИЋЕМ  

18 
„Мала 

сирена“ 

23,5 

577 2480 2640 

Каплара 

Момчила 

Гаврића 14 

УКУПНО 
 

 
31648,06 
 

109612,2 
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Преглед  прилагођених  простора  за  рад  са  децoм 
 

 

 

 

 

 

 

РЕД. БР. OBJEKAT 

    

КАПАЦИТ

ЕТИ 

 

 
ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА 

 У m2 

 

 

 

ПОВРШИНА 

ДВОРИШТА  

Уm2 

АДРЕСЕ 

Б
Р

О
Ј

 

Г
Р

У
П

А
 

Б
Р

О
Ј

 

Д
Е

Ц
Е

 

   

1. 

„Жикица 

Јовановић” 

вртић 

3 72 180,23 20 
Војводе Степе 

195 

2. 

„Ненад 

Парента” 

вртић 

3,5 82 230,62 250 
Генерала 

Ханриса 31 

3. „Вивак” вртић 3 72 202,79 3454 
Пиносава,  

Бул. ЈНА 18 

4. 
„Дечја 

радост” јасле 
6,5 104 549,94 380 Браће Ковач 74 

5. „Љиљан”јасле 6 102 346,97 502 
Лесковачка 4 

 

6 
„Ђулићи” 

јасле 
3 54 250 610 Пашманска 16 

7. 

КДУ „Васа 

Чарапић” 
5 101 360 500 Бели Поток 

„Васа 

Чарапић” 

вртић 

3 72 270 500  

„Васа 

Чарапић” 

јаслице 

2 29 90 25  

8. „Колибри” 2 44 
130 

проширено 
200 

Рипањ центар 

 

9. „Штрумфета“ 3,5 60 192 50 
Николе 

Ћурковића 44 

10. “Лептирић“ 7,5 136 396 -  
Насеље Степа 

Степановић 

11. „Звончица“ 3 56 157 -  

Мештровићева 

34 

 

УКУПНО 
  

3355,55 

 

6491 
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ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА У КОЈИМА СЕ ПРИПРЕМА ХРАНА  

 

Храна се припрема у оквиру две централне („Чика Јова Змај“,„Сестре Букумировић“) и 

једне самосталне („Мала сирена“) кухиње. 

 

Ред. 

Бр. 

Објекат Површина 

У m2 

Ужина  Ручак Адреса 

 

1. 

 

„Чика Јова Змај“ 

 

     147 

 

    2200 

  

   2200 

Саве 

Шумановића 

1 

 

2. 

„Сестре 

Букумировић“ 

 

     135 

 

   1800 

 

   1800 

Игњата Јоба 

69 

 

3. 

 

„Мала сирена“ 

 

     132 

 

    450 

 

  450 

Каплара 

Момчила 

Гаврића 14 

  

 УКУПНО 

 

 

     414 

 

   4450 

 

4450 

 

 

  

3.2  ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПО ОБЛИЦИМА 

РАДА   
 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК – ВРТИЋИ И ЈАСЛЕ 

 

Број васпитних група и број уписане деце на дан 13.09.2019. године  у целодневном 

програму рада    

 

 

Рад у целодневним облицима рада организује се од 01.09.2019. до 31.08. 2020. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У
зр

а
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И 37 828 36 918 36 957 37 981 14 278 160 3959 

ЈАСЛЕ   30 412 44 787     74 1199 

 234 5158 
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ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ОБЛИК – ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ УКУПНО 

Место одржавања  Број група Број деце Број група Број деце 

У седишту Установе 2 41 
22 311 Ван седишта Установе 20 270 

 

 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК-БОЛНИЦА „БАЊИЦА“ ДЕЦА НА ДУЖЕМ 

БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 
 

Редни 

број 
Објекат Број група Број деце 

1. 
Припремни предшколски 

програм 
1 10 

2. 
Болница „Бањица” деца на 

дужем болн. лечењу 
2 25 

 Укупно 3 35 

 

Рад у болничким групама  организује се од 01.09.2019. до 31.08. 2020. године. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ  
 
 
 

4.1 НАЧИН РАДА УСТАНОВЕ  
 

 Радна година ПУ „Чика Јова Змај“ у којој се остварује предшколски програм 

почиње 02.09.2019. и траје до 31.08.2020. године. Припремни предшколски програм 

остварује се у периоду од 02.09.2019. године до 16.06.2020. године у оквиру 

полудневног и целодневног боравка деце. Васпитно-образовни рад у оквиру 

припремног предшколског програма у ПУ „Чика Јова Змај“ усклађен је са 

Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2019/2020. годину и остварује се у току два полугодишта (за децу у четворочасовном 

програму). 

  

Радно време Установе је 12 часова,  почиње у 6:00  а завршава се у 18:00 часова. 

Запослени Установе раде 40 часова недељно. Рад се одвија у две смене. 

 

 

Режим дана у  јаслама и вртићима   

 

Време Активност 

06:00 – 07:30 Пријем деце у дежурној соби 

07:30 – 08:30 Одлазак у собу и припрема за доручак  

08:30 – 09:00 Доручак 

09:00 – 11.30 Организоване активности, боравак на отвореном 

11:30 – 11:45 Ужина  

12:00 – 14:00 Поподневни одмор 

14:00 – 14:30 Ручак 

14:30  – 15:00 Слободне и организоване активности, боравак на отвореном 

15:00 –15:15 Воћна ужина 

15:15– 17:00 Слободне и организоване активности, боравак на отвореном 

17:00 – 18:00 Одлазак деце у дежурну собу 
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4.2 КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА 

ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Преглед броја радника на реализацији програма рада по радним местима у 

Установи за   август 2019. године 

 
Радно место Неодређено Одређено нису 

замена 

Замена одређено 

Правник 1     

Сарадник за кадрове 1 1 1 

Административни референт 1     

Административни секретар 1    

Пословни секретар 3     

Шеф рачуноводства  1    

Економско-финансијски сарадник 1 2    

Фин.-рачуноводствени аналитичар 2 1    

Рачуноводствени референт 1     

Фин.-рачуноводствени референт 5     

Економ 1  2 +1* 

Магационер 2     

Мајстор 6  1   

Заштита на раду 1     

Против пожарна заштита 1     

Возач 4 2  

Кувари 8 8 1 

Главни кувар 3     

Посластичар       

Сервирке 36 15+1* 8 

Кројач 1     

Вешерке 6     

Спремачице 77 27+1* 17 

Технолог 1     

Физички радник 2     

Помоћни транспортни радник 1     

Директор установе 1     

Помоћник директора 1     

Руководилац радне јединице 37     

Васпитачи 223 61+9* 27+6* 

Дефектолог 3     

Медицинска сестра васпитач 113 22 21+3* 

Стручни сарадник педагог 5   1 

Стручни сарадник психолог 2   1 

Стручни сарадник социјални радник 2     

Стручни сарадник логопед 1 1    

Сарадници за пед. физ. васпитање   1   

Стручни сарадник за превентиву 4     

Медицинска сестра на превентиви 24 1   

Секретар Установе 1     

Нутриционисти 3   2 

Укупно 586 146+11* 79+10* 

 

* Труднице и породиље којима је радни однос законом заштићен.  
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4.3 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА ПО 

РАДНИМ МЕСТИМА 
 

НОРМАТИВ КАДРОВА (Сл.лист РС бр.1/93 и 6/96 и Сл.гласник града Београда бр. 

18/96) 

 

Број васпитних група на 1 радника 
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Јасле 74.0 24.04 3.0782 27.77 2.6647 100 0.74 48.08 1.5391 120 0.6167 

Вртић 160.0 24.04 6.6556 27.77 5.7616 71.93 2.2244 48.08 3.3278 90.11 1.7756 

Мала 

школа 24.0 40.06 0.5991 39.69 0.6047 20.67 1.1611 192.27 0.1248 180.12 0.1332 

Пут. 

вртић 0.0 40.06 0 138.86 0             

Болнч. 

групе 3 40.06 0.0749 79.38 0.0378             

Разв. 

групе 0.0 24.04 0 27.77 0 71.93 0 144.28 0 45.06 0 

Потр. 

зап. 261.0   10.408   9.0688   4.1255   4.9917   2.5255 
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Јасле 74.0     0.5 148     8 9.25 5 14.80 

Вртић 160.0 0.5 320     8.26 19.37 8 20 5 32.00 

Мала 

школа 24.0 1.00 24         40 0.6 24.54 0.98 

Пут. 

вртић 0.0 6.37 0     51.17 0 100 0 61.31 0.00 

Болнч. 

групе 3 1 3                 

Разв. 

групе 0.0 0.5 0     3.8 0 30.31 0 16.65 0.00 

Потр. 

зап. 261.0   347   148   19.37   29.85   47.78 
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Јасле 74.0 10 7.4 10 7.40 2 37 232 

Вртић 160.0 10 16 10 16.00 2 80 523 

Мала 

школа 24.0 25 0.96 25 0.96 5 4.8 35 

Пут. 

вртић 0.0 62.5 0 6.08 0.00 12.5 0 0 

Болнч. 

групе 3 98.75 0.0304         3 

Разв. 

групе 0.0 33.31 0 14.29 0.00 3.58 0 0 

Потр. 

зап. 261.0   24.39   24.36   121.8 793.67 
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4.4  СТРУКТУРА 40 – ЧАСОВНОГ РАДНОГ 

ВРЕМЕНА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

 

Сходно одредбама Закона о основама система  образовања и васпитања за 

васпитно образовне раднике и стручне сараднике утврђена је норма непосредног рада 

са децом. 

 

 ДИРЕКТОР  

 
Програмирање, планирање и документациони рад……………4 
Организациони послови и послови руковођења: организација, вођење и учешће у раду 

стручних органа и органа управљања,  координирање  рада организационих јединица и 

служби Установе, делегирање задатака………………20 
Педагошко-инструктивни рад и педагошки надзор и контрола: непосредно  као и кроз Радне 

књиге и другу педагошку  документацију  и извештаје  стручних  сарадника  и  сарадника  

праћење  неге  и  васпитно- образов.  Рада;  унапређивање  васпитно-образовне  праксе,  

праћење реализације Годишњег плана рада у свим сегментима, старање да се програмирани и 

планирани задаци обављају стручно, квалитетно и ажурно………………5 

Студијско-аналитички и истраживачки рад: праћење резултата рада, вредновање свих 

сегмената рада, анализа пословања и предузимање мера за рационализацију  и унапређивање  

пословања  уопште;  учешћеу истраживањима Министарства просвете, Школске управе, 

унутар Установе и других стручних институција……………………….5 

Сарадња са друштвеном средином: сарадња са органима Градске управе, Школском 

управом, Министарством просвете, школама, другим предшколским установама, стручним 

институцијама и јавним установама у граду,  стручним  удружењима,  разним  владиним  и  

невладиним организацијама и сл……4 

 
Стручно усавршавање…………….2 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА  

 

- Рад на распоређивању кадрова по објектима Установе......................10 сати 

- Рад у стручним органима, организовање и праћење стручног усавршавања, 

праћење васпитно-образовног рада на нивоу објеката  Установе.......................8 

сати 

- Сарадња са породицом, информисање и препознавање потреба родитеља са 

циљем успешније сарадње.............................7 сати 

- Сарадња са службом аналитике и ажурирање уплата, праћење и евидентирање 

долазности деце у објектима  Установе...........6 сати                                                                                                                                                   

- Организација сарадње са друштвеном средином (летовање, зимовање, 

манифестације)...................................5 сати 

- Вођење документације......................2 сата 

- Стручно усавршавање........................2 сата 
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СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 
 

Области рада  

 

 

Педагог 

 

Психолог 

Педагог за 

фитичко 

васпитање

њ 

 

Логопед 

1. Планирање и програмирање ВОР 

2. Праћење и вредновање ВОР 

3. Рад са васпитачима 

4. Рад са децом 

5. Рад са родитељима/старатељима 

6. Рад са директором, стручним 

сарадницима/сарадницима, 

пратиоцем детета 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

7. Стручно усавршавање 1 1 1 1 

 

8. Рад у стручним органима и 

тимовима 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

9. Сарадња са локалном 

самоуправом, надлежним 

установама, организацијама и 

удружењима 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

10. Вођење документације, припрема 

за рад, самовредновање 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

ДИПЛОМИРАНИ СОЦИЈАЛНИ РАДНИК  

 

- Непосредан рад на стручним пословима (инструктивно-саветодавни рад са  

васпитним особљем, непосредан рад са децом и праћење деце и породице)....20 

сати 

- Планирање, програмирање и документациони рад....5 сати 

- Планирање, организација и учествовање у стварању оптималних услова за 

уједначен психофизички развој деце....3 сата 

- Сарадња са породицом...8 сати 

- Сарадња са одговарајућим стручним институцијама у функцију помоћи деци и 

породици...3 сата 

- Лично стручно усавршавање...1 сат 
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САРАДНИК – НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР  

 

- Непосредан рад на  стручним пословима-планирање и организација исхране; 

израда јеловника (недељног, месечног, сезонског); инструктивни, едеукативни и 

саветодавни рад са кухињским особљем у циљу побољшања квалитета 

исхране...20 сати 

- Вођење евиденције о потребама и потрошњи; вођење стручне документације; 

израда рецептура; израда асортимана и количина намирница....5 сати 

- Обилазак дистрибутивних кухиња и увид у потребе и документацију; 

консултативни разговори са особљем и сестром на превентиви...5 сати 

- Рад у стручним органима, стручно усавршавање кроз већа, семинаре и активе; 

учествовање у стварању оптималних услова за уједначен психофизички развој 

деце...5 сати 

- Сарадња са породицом и надлежним институцијама; саветодавни рад у циљу 

подизања нивоа опште културе у тој области; остали послови....5 сати.  

САРАДНИК НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ  

ЗАШТИТЕ 

 

- Непосредан  рад на стручним пословима-стручно методолошки инструктивни 

рад са медицинским сестрама, праћење остваривања неге, рад на унапређивању 

здравствено васпитне праксе и организација превентивне здравствене 

заштите...20 сати 

- Инструктивни рад са немедицинским особљем (сервирке, спремачице)....5 сати 

- Планирање, организација и учествовање у стварању оптималних услова за 

уједначен психофизички развој деце...3 сата 

- Вођење медицинске документације...2 сата 

- Сарадња са породицом, друштвеном средином, референтним институцијама ...5 

сати 

- Стручно усавршавање....5 сати 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА ПРЕВЕНТИВИ  

 

- Планира, програмира и спроводи превентивну здравствену заштиту у 

објектима...30 сати 

- Спроводи санитарно хигијенски надзор над спремачицама и радницима у 

кухињи ...2 сата 

- Изградња културно-хигијернских навика код деце у млађим васпитним групама 

...... 5 сати 

- Сарађује са спољним сарадницима из Дома здравља и Установе....45 минута 

- Вођење медицинске документације...1 сат и 30 минута 

- Стручно усавршавање...45 минута 
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МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ГРУПИ  

 

- Непосредан рад са децом....30 сати 

- Припрема за рад,планирање и програмирање васпитно-образовног рада.....6 сати 

- Сарадња са породицом....1 сат 

- Сарадња са друштвеном средином .....1 сат 

- Стручно усавршавање....1 сат 

- Вођење педагошке документације ....1 сат 

 

ВАСПИТАЧ У ГРУПИ  

 

- Непосредан рад са децом ....30 сати 

- Припрема за рад,планирање и програмирање васпитно-образовног рада.....6 сати 

- Сарадња са породицом....1 сат 

- Сарадња са друштвеном средином и јавне манифестације....1 сат 

-  Стручно усавршавање.....1 сат 

- Вођење педагошке документације ....1 сат 

 
 
 

ВАСПИТАЧ У ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ ППП  

 
- остваривање припремног предшколског програма......................20 сати 

- планирање и програмирање васпитно-образовног рада.............3,30 

- израда дневне скице и реализација, запажања о деци............ 1,30  

     

- сарадња са породицом.................... 3    

- сарадња са друштвеном средином, односно са здравственим 

институцијама............. 

- вођење педагошке документације...............   2   

- стручно усавршавање................................   1    

- учешће у пројектима и тимовима................. 2      
 
 

ВАСПИТАЧ ДЕФЕКТОЛОГ 

 

-  Планирање и програмирање ВОР................... 4сата 

-  Рад са васпитачима......................2 сата 

-  Рад са децом................................20 сати 

-  Рад са родитељима/старатељима......................3сата 

-  Рад са директором, стручним сарадницима и пратиоцем детета...................2сата 

-   Рад у стручним органима и тимовима............................. 2 сата 

-  Вођење документације, припрема за рад.......................3 сата 

-  Сарадња  са надлежним установама, организацијама и јединицама локалне   

самоуправе...3сата 

-  Стручно усавршавање................. 1сат 
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5.     ПРИОРИТЕТНИ    ЗАДАЦИ   ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ    РАДА 

 

           Приоритетни задаци васпитно-образовног рада дефинисани су на основу 

резултата самовредновања у радној 2018/19. години ,  област  Васпитно-образовни рад, 

индикатор 1.3. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада jе у функциjи 

подршке дечjем учењу и развоjу, извештаја о реализацији Плана унапређивања рада 

Установе у радној 2018/19 години, извештаја о реализацији Акционог плана развојног 

плана Установе у радној 2018/19. години, савремених сазнања и тенденција у развоју 

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

заједница, иницијативе директора Установе за унапређивање васпитно-образовног рада 

и свеукупног рада Установе,  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.  

Избор приоритетних задатака ослања се и на већ започете активности које је иницирао 

директор Установе: 

- педагошки колегијум у вртићу „Пинокио“ на тему „Инструменти за праћење деце“ 

(новембар 2018.године) 

-  формирање радних група васпитача и медицинских сестара васпитача које ће се 

бавити просторним целинама у дворишту, холовима и радним собама у циљу развијања 

истраживачког приступа у осмишљавању и уједначавању средине за учење (новембар-

децембар 2018.године) 

- стручни актив васпитача и медицинских сестара васпитача „Центри за развој говора и 

активности за подстицање говорно-језичког развоја деце“ који су у априлу месецу 

реализовали логопеди Установе. 

- рад психолога Установе на тему кохезије, хомогенизације  и социјалних игара у 

васпитним  групама са циљем израде приручника (мај 2019.године) 

 

 

 

5.1 НЕГА И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА 

ДЕЦОМ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ  
 

 

Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом до 3 године односе се 

на унапређивање  целокупног физичког, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. 

Планирање неге и васпитно-образовног рада са децом овог узраста одвија се у 

складу са Основама програма предшколског васпитања и образовања, Предшколским 

програмом Установе, Развојним планом Установе, Извештајем о самовредновању, 

акционим плановима објеката, актуелном стручном литературом и планом стручног 

усавршавања.     

Основа за планирање васпитно-образовног рада на нивоу васпитних група биће 

процена развојног нивоа деце овог узраста, њихових потреба и интересовања, 

заснована на систематском посматрању, праћењу, евидентирању и евалуацији рада. 

 

 



20 
 

Приоритетни задаци  у раду са децом узраста до 3 године биће: 

- подстицање говорно-језичког развоја: обогаћивање просторних целина за 

подстицање развоја говора, израда дидактичких средстава, бележење и израда 

збирки активности за подстицање говорно-језичког развоја 

- унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања:  примена 

разноврсних техника праћења дечијег развоја и учења, примена техника процене 

дечијих интересовања, и планирање васпитно-образовног  рада на основу 

запажања 

- средина за учење као трећи васпитач:  формирање просторних целина у складу 

са узрастом деце, конкретним простором, афинитетима и интересовањима деце и 

медицинских сестара васпитача, пројектима/темама у које су укључени са 

акцентом на кинестетичкој и сензорној просторној целини. 

 

Сваки објекат  развија свој идентитет, специфичност у оквиру одабране  

области-акционог плана.   

Акциони планови објеката за радну 2019/20. годину дефинисани су према 

Стандардима квалитета рада предшколских установа у циљу унапређења квалитета 

рада. 

 

 
Р. бр. Објекат Област  Тема 

1.  Невен јасле Подршка деци и породици Корак по корак до успеха 

2.  
Дизниленд  јасле Васпитно-образовни рад Стварање подстицајне физичке средине за 

учење и развој 

3.  Љиљан  Васпитно-образовни рад Реч по реч 

4.  Зрнце Васпитно-образовни рад Дете и свет око нас 

5.  Дечија радост Васпитно-образовни рад Активности у природи кораком напред 

6.  
Шећерко Подршка деци и породици Оплемењивање средине за учење и развој 

кроз укључивање родитеља и деце 

7.  

Лептирић Подршка деци и породици Унапређење сарадње са породицом кроз 

различите видове учествовања у животу 

вртића 

8.  
1001 радост Васпитно-oбразовни рад Физичка средина подстиче учење и развоj 

деце                                                                                                                                                        

9.  
Чика Јова Змај 

јасле 

Подршка деци и породици Адаптација са родитељем у групи 

10.  
Сестре 

Букумировић јасле 

Професионална заједница 

учења 

Развој културе самовредновања 

11.  
Љоља јасле Васпитно-образовни рад Двориште вртића као подстицајна средина 

за учење и развој детета 

12.  
„Радосно 

детињство“ 

„Подршка деци и 

породици“ 

„Моја породица и ја – сигурним корацима 

кроз детињство“ 

13.  
„Мила Јевтовић“ „Подршка деци и 

породици“ 

„Дечији портфолио, ЗЖН табела“ 

14.  
„Васа Чарапић“ „Подршка деци и 

породици“ 

„Сарадња са породицом - превенција 

агресивности код деце“ 

15.  
„Штрумфета“ „Подршка деци и 

породици“ 

„Штрумфета као породични центар за игру 

и учење“ 

16.  „Брезе“ „Васпитно-образовни рад“ „Дете у сваком кутку вртића“ 

17. „Ђулићи“   
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5.2  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ 

УЗРАСТА ОД 3 ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У 

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ  
 

Планирање, програмирање и евалуација васпитно-образовног рада са децом овог 

узраста одвијаће се у складу са Основама програма предшколског васпитања и 

образовања, Предшколским програмом Установе, Развојним планом Установе, 

Извештајем о самовредновању, акционим плановима објеката, актуелном стручном 

литературом и планом стручног усавршавања   

            

Приоритетни задаци у раду за ову радну годину: 

- подстицање говорно-језичког развоја: обогаћивање просторних целина за 

подстицање развоја говора, израда дидактичких средстава, бележење и израда 

збирки активности за подстицање говорно-језичког развоја 

- унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања:  примена 

разноврсних техника праћења дечијег развоја и учења, примена техника процене 

дечијих интересовања, и планирање васпитно-образовног  рада на основу 

запажања 

- средина за учење као трећи васпитач:  формирање просторних целина у складу 

са узрастом деце, конкретним простором, афинитетима и интересовањима деце и 

васпитача, пројектима/темама у које су укључени са акцентом на то да простор 

реалног програма није само радна соба.  

 

Сваки објекат  развија свој идентитет, специфичност у оквиру одабране  

области-акционог плана.   

Акциони планови објеката за радну 2019/20. годину дефинисани су према 

Стандардима квалитета рада предшколских установа у циљу унапређења квалитета 

рада. 

 

Р. бр. Објекат Област Тема 

1. Пинокио Васпитно-образовни рад Монтесори материјали 

2. Др Ненад Парента Професионална заједница 

учења 

Парента је вртић наш 

3. Чика Јова Змај 1 Васпитно-образовни рад Уређење средине за учење 

4. Невен Професионална заједница 

учења 

Хоћемо, можемо, мењамо се 

5. Петар Пан Васпитно-образовни рад Откривамо свет уметности 

6. Бисери Подршка деци и породици Породица у вртићу 

7. Мала сирена Васпитно-образовни рад Средина за учење и рециклажа 

8. Наша деца Васпитно-образовни рад Вода - извор живота 

9. Сестре Букумировић Васпитно-образовни рад Окружење као извор за израду 

дидактичких средстава и њихову 

примену у васпитно-образовном раду 

10. Шећерко „Подршка деци и породици У разликама је наша сличност 

11. Штрумфета Подршка деци и породици Штрумфета као породични центар за 

игру и учење 

12. Васа Чарапић Подршка деци и породици Сарадња са породицом - превенција 

агресивности код деце 

13. Плави чуперак Васпитно-образовни рад Дете и свет око нас 
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14. Дизниленд   

15. 1001 радост Подршка деци и породици Уметност природе 

16. Цицибан Васпитно-образовни рад Праћење напредовања деце у васпитно-

образвоном процесу са акцентом на 

социјалним односима – планирање 

васпитно-образвоног рада на основу 

праћења напретка деце 

17. Чика Јова Змај 2 Подршка деци и породици Установа сарађује са породицом и 

локалном заједницом 

18. Љоља Професионална заједница 

учења 

Двориште вртића као подстицајна 

средина за учење и развој детета 

19. Брезе Васпитно-образовни рад Дете у сваком кутку вртића 

20. Мила Јевтовић Подршка деци и породици Дечији портфолио, ЗЖН табела 

21. Радосно детињство Подршка деци и породици Моја породица и ја – сигурним 

корацима кроз детињство 

22. Колибри Подршка деци и ородици Подстицајна средина за учење 

23. Жикица Јовановић Васпитно-образовни рад Саобраћај 

24. Чика Андра 2 Подршка деци и породици Различити начини укључивања 

породице у живот и рад вртића 

25. Вивак Васпитно-образовни рад Физичка средина као подстицај за 

учење и развој 

26. Чика Андра 1 Васпитно-образовни рад Упознај своју земљу 

 

 

 

5.3   ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  
 

Припремни предшколски програм за децу рођену у периоду од 01.03.2013. до 

01.03.2014. године реализоваће се како у целодневном боравку, тако и у групама 

четворочасовног програма. Програм ће се реализовати у складу Основама програма 

предшколског васпитања и образовања, Предшколским програмом Установе, уз 

коришћење стручне литературе и других извора података, искустава у раду васпитача 

стечених током претходних година.   У радној 2019/20. години посебна пажња биће 

усмерена на: 

- повезивање са заједницом – установама и институцијама  које дете посећује и у 

њих се укључује, са нагласком на основне школе у циљу успостављања 

континуитета у образовању 

- рад на потпуном обухвату деце за припремни предшколски програм. 

 

           

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ УКУПНО 

Место одржавања  Број група Број деце Број група Број деце 

У седишту Установе 2 37 
22 297 Ван седишта Установе 20 260 
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Редовни задаци у реализацији ППП су: 

- подстицање самосталности  и  радних навика 

- подстицање дечје радозналости  

- подршка физичком развоју детета 

- јачање социо-емоционалне компетенције 

- подстицање развоја интелектуалних функција и операција (мишљење, говор, 

памћење, опажање, машта) 

- развијање почетних математичких појмова 

- подстицање графомоторике и припрема за писање 

- подстицање развоја вредносног система и понашања у правцу еколошког начина 

живљења 

 

Приоритетни задаци у овој радној години биће: 

- подстицање логичко-математичког мишљења деце   

- подстицање говорно-језичких и графомоторних способности деце 

- унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања: примена 

разноврсних техника праћења дечијег развоја и учења, примена техника процене 

дечијих интересовања и планирање васпитно-образовног  рада на основу 

запажања 

 

 

5.4  РАД СА ДЕЦОМ У БОЛНИЧКИМ ГРУПАМА – 

ПЛАН РАДА БОЛНИЧКИХ ГРУПА  
 

Васпитно - образовни рад  са децом на дужем болничком лечењу реализује се  на 

Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ у три васпитне групе. У радној 

2019/20. години у болничким групама планира се следеће: 

 
ОБЛАСТ:                      ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД  

                                  АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

  Носиоци 

Деци ће бити  стављени на располагање средства и материјали за подстицање 

игара маште ,уметничко изражавање и стваралаштво ,за развијање властите 

игре.Деци ће били доступни конструктори ,уметаљке ,слагалице,друштвене 

игре ликовни прибор,сликовнице у складу са болничким условима и 

могућностима. 

 

 

Током године  

 

 

Васпитачи  

ВОР у болничким околностима организоваће се у мањим групама према 

интересовањима и могућностима деце. 

Игре у пару,индивидуална игра. 

Током године Васпитачи 

Продукти-групни радови биће изложении на паноима и по собама. Током године Васпитачи 

Рзвијање способности ,навика и учења оних облика понашања који доприносе 

успешној социјализацији  детета његовом емоционалном и социјалном развоју  

и прилагођавњу контроли импулса. 

Кроз  игре и поступке неговаће се узајамна подршка и поштовање ;  

Кооперативне игре ,заједничко решавање задатака и ситуацијa;  

Помози ,додај,допуни,доврши започето,заједно до циља; 

Игре улога,ликовне радионице,мале позоришне представе,коришћење 

литерарног материјала за рад у циљу емоционалног  јачања; 

Играјмо шах,знаш да црташ-научи и мене; 

Рад болничким материјалом. 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Васпитачи 

Однос васпитача и деце у болничким околностима засниваће се на 

поверењу,посебно када су деца на дужем лечењу. 

Током године Васпитачи 

Стална вршњачка комуникација је природан вид комуникације на одељењима- Током године Васпитачи 
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дружење,игре,активности,помоћ старије деце млађој. 

Пратилац детета , најчешће родитељ  биће укључен у већину активности као 

партнер у игри, део групе; 

Упућеност деце на одрасле је велика –на родитеље,медицинско 

особље,васпитача,другу децу; 

Интеракција деце и одраслих оствариваће се кроз партнерство у игри. 

Деца имају могућност избора партнера у игри –васпитач,друго дете родитеља. 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Васпитачи 

Aктивности за стварање позитивне слике о себи; 

Систем игара о осећањима-боли ме,бојим се,шта радим кад сам бесан; 

Драмске игре и игре позоришта,игре сенки,од приче до позоришне 

представе,активности које се ослањају на књижевност. 

 

Током године 

 

Васпитачи 

Уважавајући болничка правила,ритам одељења и терапија,мишљења 

здравствених радника планиране активности су у складу са 

интересовањима,здравственим стањем и могућностима сваког детета. 

 

Током године 

 

Васпитачи 

Игре и активности  попут  “Овде је потребно да нам славље што дуже траје”-

прославе рођендана и празника; 

Различити облици уметничког изражавања и стварања; 

Драматизација “Три медведа”, “Принцеза која је превише читала бајке о 

принцезама”-сценографија,костими...; 

Друштвене игре,конструктори,слагалице, “Од слова до слике”, “Моја омиљена 

књига”-читање,илустрација,игре подстакнуте литерарним садржајем. 

 

 

Током године 

 

 

Васпитачи 

Игре и активности болничким материјалом; 

Сет  игара за превазилажење негативних осећања и решавање 

конфликта,примери из литературе- “Срдa” Ј.:Ј:Змаја,”Иза првог угла” 

Љ:Ршумовића...; 

Решимо сукоб између... Лутке се свађају; 

Игре у којима деца трагају за решењима-доврши започето,шта би урадио... 

Одгонетни,квиз. 

 

 

Током године 

 

 

Васпитачи 

Игре средствима које ћемо  направити у болници –слагалица од шпатула,икс-

окс од дугмића,серијација са гумицама за косу,задаци на картицама,израда и 

коришћење флексибилног танграма,коришћење дидактичког средства Кофеер 

сенки,плес писања-музичко покретни програм развоја почетне вештине писања 

(сегменти)систем игара и радионица за добро расположење и опуштање-Моје 

место за опуштање. 

Индивидуални приступ и помоћ деци у свим фазама лечења. 

Током године Васпитачи 

 

 
ОБЛАСТ:                           ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

                            АКТИВНОСТИ Време 

реализације 

Носиоци 

Кроз различите активности проширивати проширити родитељска знања о 

општим законитостима развоја детета као и разумевање дететовог понашања  и 

реакције у болничким околностима. 

 

Током године 

Васпитачи 

на 

одељењима 

Уважаваће се културолошке разлике –језик,обичаји… 

Игре и активности-културно и уметничко благо мога краја (ношња,игре,славе 

,обичаји ,песме ,приче…) 

 

Током године 

Васпитачи 

Деца 

родитељи 

Организовати различите нивое сарадње са породицом-

информативни,образовни и практично непосредни кроз индивидуалне 

разговоре ,учешћем родитеља у играма са децом ,заједничким ангажовањем на 

уређењу простора,паноа,изложби дечијих радова ,организовању прослава 

свечаности и обележавању важних датума. 

Размењивати информације између васпитача и родитеља о интересовањима 

детета и његовом учешћу у одређеним активностима . 

Родитеље упутити да користе адекватну литературу из области здравља 

,васпитања и образовања. 

Организовати  радионице за оснаживање и очување родитељске функције. 

 

 

Током године 

Васпитачи 

на 

одељењима 
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ОБЛАСТ:                             ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

                                АКТИВНОСТИ   Време 

реализације                               

Носиоци 

Васпитачи болничких група  ће се информисати  о дешавањима у ПУ преко 

обавештења из установе и посредно прекоруководиоца РЈ 

Током године Установа 

Руководилац 

РЈ 

Васпитачи  ће учествовати  у раду Актива вспитача  болничких група Србије  

Повремено 

Васпитачи 

Болничких 

група Србије 

Планирана је сарадња са различитим установама (културним,образовним…) 

Сарадња са “ OШ Др Драган  Херцог”,Црвеним крстом,дружење са Докторима 

кловновима,Мек-доналдом,уметницима различитих профила и васпитачима 

ПУ. 

Увек ћемо се трудити да мотивишемо појединце и институције на неки вид 

сарадње. 

 

 

Повремено 

 

 

 

 

5.5    ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ 

ПРОГРАМИ  
 

У складу са Правилником о врстама, начину остваривања и финансирања 

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

предшколска установа у радној 2019/20. години планирани су различити посебни и 

специјализовани програми, као и други програми и облици рада и услуга. 

 

 

ОТВОРЕНИ  МОНТЕСОРИ  ПРОГРАМ  

 

 Током школске 2019/2020. године у „Монтесори Пинокију“ наставља се рад на 

реализацији Отвореног Монтесори програма. У оквиру овог програма поред 

индивидуалног рада са Монтесори материјалима и рада на пројектима и потпројектима 

васпитних група, радиће се на богаћењу материјала за рад, односно Монтесори 

материјала, изради, замени и богаћењу центара по свим васпитним групама. 

Идеје за израду материјала прикупљаће се кроз рад са децом, са страних и наших 

веб сајтова, тематски везано за потпројекте који се реализују у васпитним групама. 

  

Родитеље са новим материјалима, као и до сада, упознаваћемо путем огласних 

табли, „отворених врата“, акција „Сви заједно“, сајта и кроз радионице. Кроз све ово 

остварује се однос и сарадња са родитељима, односно – партнерство које негујемо све 

ове године. Акценат ће бити на јачању партнерског односа између родитеља и 

васпитача. 

 

Током ове школске године поред стандардних активности (индивиуализовано 

учење деце, интерактивно учење у малим групама и праћењу дечијег развоја и 

напредовања) радиће се на реализацији следећих задатака: 

• Богаћење Монтесори амбијента израдом нових Монтесори материјала. 

• Уређење дворишта по узору на Монтесори средину. 

• Повезивање деце са локалном средином, посете културним и јавним 

институцијама у сарадњи са родитељима и ширење слике света деце. 
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ОБЈЕКАТ: „Пинокио“ 

ОБЛАСТ: Васпитно-образовни рад 

ТЕМА: „МОНТЕСОРИ МАТЕРИЈАЛИ“ 

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ: Израда Монтесори материјала и обогаћивање центара по собама; 

                                        Унапређивање рада деце и васпитача 

 

 

      

Задаци 

Које 

активности 

планирамо 

 

Носиоци 

активности 

Кога ћемо 

све 

укључити? 

Који 

ресурси 

су нам 

потребни

? 

Које 

уносим у 

средину 

за 

учење? 

 

Време 

реализације 

На који 

начин ћемо 

вршити 

праћење и 

вредновање? 

Како 

ћемо 

знати да 

ли смо 

успешни

? 

Састанак 

„Монтес

ори 

тима“ 

Договор и 

прављење плана 

о изради 

материјала, 

уређивање 

материјала, 

промена 

материјала по 

групама 

Васпитачи Васпитачи 

„Монтесори 

тима“ 

 

Штампач, 

тонер у 

боји, 

пластифи

катор, 

фолија 

 Септембар Фотографије 

 

 

Прикуп

љање и 

пронала

жење 

потребно

г 

материја

ла, идеја  

У зависности од 

пројеката и 

потпројеката 

направити план 

које би 

материјале 

правили 

Васпитачи, 

деца 

Васпитачи 

„Монтесори 

тима“ 

 

Штампач, 

тонер у 

боји, 

пластифи

катор, 

фолија 

Готов 

материјал 

Октобар Фотографије, 

фолдер са 

материјалима 

 

Акција 

„Сви 

заједно“ 

Боравак 

родитеља у 

групама, 

презентација 

материјала, 

размена идеја, 

сарадња за 

израду нових 

Васпитачи, 

родитељи 

Васпитачи, 

родитељи, 

деца 

Штампач, 

тонер у 

боји, 

пластифи

катор, 

фолија 

 Новембар Фотографије,  

утисци 

родитеља 

 

Радиони

ца са 

родитељ

има 

„Израда 

Монтесо

ри 

материја

ла“ 

Омогућивање 

родитељима да 

искажу идеје, 

пруже помоћ у 

изради 

Деца, 

васпитачи 

средње, 

старије и 

припремне 

групе 

Васпитачи, 

родитељи, 

деца 

Штампач, 

тонер у 

боји, 

пластифи

катор, 

фолија 

Готов 

материјал 

Фебруар Фотографије, 

израђени 

материјали 

 

Правље

ње 

материја

ла за 

Космичк

и центар 

и 

Језички 

центар 

Израда 

материјала, 

презентација на 

нивоу вртића, 

одржавање 

Монтесори 

баште 

Васпитачи 

„Монтесори 

тима“ 

 

Васпитачи, 

родитељи, 

деца 

Штампач, 

тонер у 

боји, 

пластифи

катор, 

фолија 

Готов 

материјал 

Март Готови 

материјали 

 

Акција 

„Сви 

Боравак 

родитеља у 

Васпитачи, 

родитељи 

Васпитачи, 

родитељи, 

  Април Фотографије, 

утисци 
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заједно“ групама, 

презентација 

материјала, 

размена идеја, 

сарадња за 

израду нових 

деца родитеља 

Уређива

ње 

дворишт

а по 

узору на 

Монтесо

ри 

средину 

Прављење, 

бојење справа од 

гума, пешчаник, 

уређивање баште 

У договору са 

родитељима 

направити план 

за мобилијаре у 

дворишту 

Вапитачи, 

родитељи, 

деца 

Вапитачи, 

родитељи, 

деца, 

Управу 

вртића, 

локална 

средина 

Даске, 

гуме, 

фарбе, 

разни 

материјал

и 

(кутлаче, 

кашике, 

лонци, 

тигањи...) 

Уређено 

двориште 

Мај Фотографије  

 

ДРУГИ ПРОГРАМИ И ОБЛИЦИ РАДА И УСЛУГА  

 

У Установи се спроводе следећи пројекти: 

 

«ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ» (МПНТР) 

 „Због наше деце - повежимо се“ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у наредне три године реализоваће 

пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Циљ пројекта је 

унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и 

образовања за свако дете од рођења до 6,5 година са нагласком на децу из социјално и 

економски угрожених друштвених група. 

Добити од пројекта односе се, пре свега, на децу предшколског узраста и њихове 

породице, предшколске установе као и на локалну заједницу (здравствене службе, 

центри за социјални рад, јединице локалне самоуправе). 

Предшколска установа „Чика Јова Змај“ једна је од одабраних установа од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је на основу свог пројекта 

под називом „Због наше деце - повежимо се“ узела учешће у реализацији поменутог 

пројекта. 

Пројекат ПУ „Чика Јова Змај“ и партнерских организација Општине Вождовац усмерен 

је на укључивање деце узраста од 3 до 5,5 година из осетљивих група која до сада нису 

била обухваћена предшколским васпитањем и образовањем. У фокусу су деца и 

родитељи који живе у подавалском делу Општине Вождовац, превасходно у Рипњу и 

ромским насељима Мала Рамаћа, Каблар, Степашиновац, Колонија, село Раковица и 

Зуце. Реализација пројекта започеће теренским мапирањем деце предшколског узраста 

која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем у таргетираним 

деловима Општине Вождовац. Окосницу пројекта чини реализација тромесечног 

диверсификованог пројекта (24 полудневне активности) који ће се реализовати у три 

доступна, адекватно опремљена објекта у Рипњу ( МЗ Рипањ Центар – Колибри, 

објекат „Радосно детињство" и адаптирани простор при ОШ „Радомир Путник“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Планирано је 12 циклуса овог програма који би обухватио око 180 деце. Полазници 

овог програма добијаће мини едукативне пакете. Поред тога, планира се 9 презентација 

предшколских услуга у заједници, 6 једнодневних културно - рекреативних активности 

и 12 манифестација које повезују различите групе деце и одраслих у заједници и славе 

различитост, тако да би бар неком од наведених активности било обухваћено 300 деце. 

Информисање и мотивисање породица да укључе своју децу у ПВО и посебно у нове 
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диверсификоване програме, реализовало би се кроз трибине, теренске посете у 

заједници и дистрибуцију информативног и промотивног двојезичног материјала 

(контакти са око 400 породица током 3 године). Бар 100 родитеља би унапредило своје 

родитељске компетенције и способност да адекватно одговоре на потребе детета у 

складу са узрастом (кроз 5 социо - едукативних сесија за родитеље и децу и 3 за 

родитеље). Додатно око 50 родитеља би добило специфичне индивидуализоване 

препоруке и савете кроз саветодавни рад стручних сарадника на терену, саветовалишта 

на пунктовима или на терену. 

У циљу ефикасне и благовремене организације, пројекат има пројектни тим који чине 

представници свих партнера, али и стручни тим задужен за континуирану контролу 

квалитета и унапређивање вештина директних реализатора активности са децом и 

одраслима. Ангажовани професионалци би своја знања и вештине унапредили и кроз 

три студијске посете општинама, као и кроз две акредитоване обуке. 

 

 

НТЦ ПРОГРАМ  

објекат: „Наша деца“ 

У објекту „Наша деца“ четврта година за редом врши се имплементација НТЦ програма 

у редован васпитно-образовни рад у свим узрасним групама. 

Пројекат настављамо пратећи фазе, а у складу са темом Акционог плана објекта за 

2019/20. годину која гласи „ Вода - извор живота...“ 

Прва фаза:  Стимулација развоја синапси 

                     -Вежбе за крупну и ситну моторику (вежбе ротације,равнотеже, 

акомодација око-рука,..) 

Друга фаза: Стимулација развоја асоцијативног мишљења 

                     - Апстраховање, визуелизација (реализоваће се кроз учење симбола, као 

што су марке    аутомобила, заставе, лого ознаке различитих деци познатих компанија, 

саобраћајни знакови,..) 

- Апстрактна класификација и апстрактна серијација (реализоваће се кроз 

идентификацију, спаривање и разликовање нпр. застава, марки 

аутомобила, формирање скупова и подскупова,..) 

- Асоцијације ( реализоваће се кроз игре меморије, уз помоћ слагалица,...) 

- Музика ( кроз покрет, плес, ритам, слушање,..) 

Трећа фаза:  Функционално размишљање 

- Загонетне приче 

- Загонетна проблемска питања 

Прва и део друге фазе реализоваће се у млађој, средњој и мешовитој групи, а преостале 

фазе у старијој и припремној групи. Нагласак ће бити на вербалној и невербалној 

комуникацији. 

Ове године квартално је планирана НТЦ недеља у којој ће у већој мери у односу на 

претходне године бити укључени родитељи. Припрему садржаја за реализацију недеље 

вршиће васпитачи група по  афинитетима . Изабраће област (ликовна,музичка култура, 

физичко васпитање,развој говора, упознавање околине) у оквиру које ће осмислити 

активности,и зрађивати  потребна средства за рад. Активности ће бити прилагођене 

узрасту деце. 

На почетку године планиран је тематски родитељски састанак у циљу приближавања 

програма, а у току године радионице за израду материјала, прикупљање 

сувенира,текстова, слика, симбола, попуњавање анкета, заједничко праћење 
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напредовања деце. Родитељима ће бити приказани видео записи маскенбала , учешћа на 

Фестивалу здравља, васпитно-образовног рада у групама у претходној години као и 

портфолио вртића. Електронским путем  члановима Савета родитеља биће прослеђен 

Акциони план како би били обавештени и укључени у рад са децом. 

 Планирана је хоризонтална размена како унутар Установе тако и ван ње, као и 

квартални састанци НТЦ тима.  

 

 

„КУЛТУРНА АВНТУРА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ“ 

објекат: „Чика Јова Змај“2  

 

Као и претходних година  тако и у радној 2019/20. години посебан програм 

представљамо родитељима на почетку радне године на општим родитељским 

састанцима и на састанку Савета родитеља. На састанку Савета родитеља руководилац 

подноси извештај о реализацији у претходној радној години и представља план за 

следећу радну годину. Циљ нам је да добијемо подршку за наставак посебног програма 

с обзиром на то да родитељи делимично финансирају његову реализацију. 

Циљеви посебног програма „Културна авантура за предшколце“ усмерени су на 

стварање подстицаја за развијање дечје радозналости према културним 

догађајима,ширење дечјег социјалног искуства,унапређивање васпитно образовне 

праксе сарадњом васпитача и породице, развијање родитељских компетенција за 

побољшање квалитета слободног времена, као и јачање улоге вртића као центра 

образовних и културних активности. 

Наш програм подстиче интегрисање уметничких садржаја у васпитно образовни 

процес, организацију посета установама културе,учешће у манифестацијама које 

промовишу културно наслеђе, заједничке активности са родитељима и подстицање 

позитивне атмосфере у вртићу. 

Носилац активности је припремна група али се и остале групе прикључују 

активностима у складу са узрасним могућностима и у складу са актуелностима. 

Сваке године у септембру почињемо подршком манифестацији „Дани европске 

баштине“. 

У оквиру „Европске године културног наслеђа 2019.“, „Дани европске баштине“ 

су једна од манифестација  која ће промовисати традицију и културу. Заједничка тема 

на нивоу Европе је „Уметност и забава “. 

„Ове године циљ је да се истраже сви аспекти наслеђа, материјалног и 

нематеријалног, повезани са забавом. То је изузетно широка тема која покрива 

визуелне уметности, биоскоп, циркус, сајмове, плес, прославе, фестивале, игре, читање, 

музику, фотографију, радио, телевизију, позориште, туризам и спорт.“ (преузето са 

сајта Министарства културе и информисања Републике Србије). 

С обзиром на то која је тема манифестације одабрали смо позориште „ 

Пинокио“.У посету позоришту Пинокио ићи ће средња ,старија и припремна група. 

Обележавање манифестације подразумева и активности у вртићу у складу са 

темом. 

У октобру нас очекује посета Београдској филхармонији и концерту намењеном 

деци предшколског узраста који ће и ове године посетити старија и припремна група. 

Такође у октобру је Месец књиге који ћемо ове године обележити на нивоу свих група 

опремањем центара библиотеке новим књигама ,читањем прозних и поетских текстова 

и другим активностима. План је да укључимо родитеље јаслица и вртића као и да 

организујемо приредбу за децу јаслица. 
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Подразумевамо сарадњу са основним школама из окружења током читаве радне 

године: „Ђура Даничић“ и „Јован Јовановић Змај“. 

Библиотека града Београда „Доситеј Обрадовић“ која се налази у близини нашег 

вртића, посета и учлањење. 

План је посетити са овом генерацијом предшколаца Музеј афричке уметности, 

Етнографски музеј, Природњачки  музеј, Народни музеј. 

Планирамо успостављање сарадње са „Центром за промоцију науке“. У току 

радне године, на основу интересовања деце, предлога родитеља, актуелних изложби и 

афинитета васпитача изабраћемо још једно или више места за обилазак. 

Од средње групе свако дете нашег вртића учествује у изради „Културног 

пасоша“ који је део дечјег портфолија. „Културни пасош“у себи садржи улазнице, 

цртеже или ситнице које нас подсећају на то које смо све институције или догађаје 

посетили. 

Носилац активности је припремна група и ове године васпитачи Стојадиновић 

Тања и Вулетић Снежана. 

 

                                                                                                                          

 

 ЕКО-ШКОЛА „1001 РАДОСТ“ 
    

 

Објекат: „1001 радост“  (вртић и јасле) 

 

Област: Екологија (Осма година имплементације) 

Тема: „Очистимо свет“ 

Подтема (I тромесечје) : „ Здрава храна, благо њима, благо нама“ 

Циљ: Кроз осму годину имплементирања програма еко школе, циљ нам је да се код деце предшколског 

узраста изграде навике здравих стилова живота кроз све сегменте развоја личности 
Задаци:  Које 

активности 

планирамо? 

 

Носиоци 

активности

? 

Кога ћемо 

све 

укључити?  

Који 

ресурси су 

нам 

потребни? 

Које 

промене 

уносим у 

средину за 

учење? 

Време 

реализаци

је? 

На који 

начин ћемо 

вршити 

праћење и 

вредновање

? 

Како ћемо 

знати да 

ли смо 

успешни? 

Подржати 
радозналост детета 

да сазнаје и открива 

кроз средину која га 
окружује 

- Очистимо 
свет 

-Међународни 

дан детета 
- Дан чистих 

руку 

Деца ( јасле, 
вртић), 

родитељи, 

мед. сес. 
васпитачи, 

васпитачи; 

Друштвена 
средина 

Материјал
но- 

технички 

ресурси 

Различита 
дидактичка 

средства, 

средства за 
спољашњи 

простор; 

Септембар
, октобар, 

новембар 

Документова
ње: 

фотографија, 

бележење,  
видео-запис; 

Очекивани 
проценат 

 

95% 

Да развија 
креативност, потребу 

да брине (птице, 

животиње, храна); 
Упознати и усвојити 

здраве стилове 

живота – примена; 
Да учествује у 

изради календара 

(Еко) вртића 
 

- Највећа срећа 
је кад можеш 

да волиш 

- Светски дан 
здраве хране 

- Светски дан 

заштите 
животиња 

Деца ( јасле, 
вртић), мед. 

сес. 

васпитачи, 
васпитачи; 

Друштвена 
средина 

Материјал
но- 

технички 

ресурси 

Различита 
дидактичка 

средства, 

средства за 
спољашњи 

простор; 

Септембар
, октобар, 

новембар 

Документова
ње: 

фотографија, 

бележење,  
видео-запис; 

Очеки- 
вани 

проценат 

 
80% 
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Да учествује у 
активностима кроз 

игру, намењену 

интеракцији и 
кохезији групе; 

Да игром улога, 

драмском игром  

- Наброј, 
осликај пет 

разлога због 

којих си 
срећан 

- Светски дан 

љубазности 
(Бонтон) 

- Светски дан 

дечијих права 
- Оркин дан 

Деца ( јасле, 
вртић), 

родитељи, 

мед. сес. 
васпитачи, 

васпитачи; 

Друштвена 
средина 

Материјал
но- 

технички 

ресурси 

Различита 
дидактичка 

средства, 

средства за 
спољашњи 

простор; 

Септембар
, октобар, 

новембар  

Документова
ње: 

фотографија, 

бележење,  
видео-запис; 

Очекивани 
проценат 

 

85% 

искуствено опробава 

и развија вештине: 

лепо понашње, права 
деце, лични живот и 

њихово живљење 

 

 
Подтема (II тромесечје): „Што природа ускрати, нико не може дати“ (Ц. Непот) 

Циљ: Кроз разноврсне активности неговати говорно стваралаштво деце, моделовањем кроз активности које 

су присутне и у свакодневном животу, подстичући вербално изражавање 

Задаци:  Које 

активности 

планирамо? 

Носиоци 

активности

? 

Кога ћемо 

све 

укључити?  

Који 

ресурси су 

нам 

потребни? 

Које 

промене 

уносим у 

средину за 

учење? 

Време 

реализаци

је? 

На који 

начин  ћемо 

вршити 

праћење и 

вредновање

? 

Како ћемо 

знати да ли смо 

успешни? 

Да разуме и 

примени 
одговорно 

понашање 

према средини 
у којој живи, 

другу, свему 

што нас 
окружује; 

- Светски дан 

планина 
- Подсети се 

шта си све 

урадио добро 
за средину 

Деца ( јасле, 

вртић), 
родитељи, 

мед. сес. 

васпитачи, 
васпитачи; 

Друштве- на 

средина 

Материјал

но- 
технички 

ресурси 

Различита 

дидактичка 
средства, 

средства за 

спољашњи 
простор; 

Децембар, 

јануар, 
фебруар; 

Документова

ње: 
фотографија, 

бележење,  

видео-запис; 

Очекивани 

проценат 
 

90% 

 

 
Да ужива у 

боравку и 

играма на 
отвореном 

простору; 

 

 
- Срећна Нова 

Еколошка 

2020.година 

 

 
Деца ( јасле, 

вртић), мед. 

сес. 
васпитачи, 

васпитачи; 

 

 
Друштве-  

на средина 

 

 
Материјал

но- 

технички 
ресурси 

 

 
Различита 

дидактичка 

средства, 
средства за 

спољашњи 

простор; 

 

 
Децембар, 

јануар, 

фебруар 

 

 
Документова

ње: 

фотографија, 
бележење,  

видео-запис; 

 

 
Очекивани 

проценат 

 
80% 

Да развија 
креативност: 

музичка, 

ликовна, 
драмска игра и 

покрет; 

Да проширује 
знања о 

важним 

личностима и 
њиховом 

доприносу 

нацији 

- Светски дан 
образовања и 

заштите 

животне 
средине 

- Светски дан 

смеха 
- Светски дан 

породице 

- Дарвинов дан 

Деца ( јасле, 
вртић), 

родитељи, 

мед. сес. 
васпитачи, 

васпитачи; 

Локална 
заједница, 

друштвена 

средина 

Материјал
но- 

технички 

ресурси 

Различита 
дидактичка 

средства, 

средства за 
спољашњи 

простор; 

Децембар, 
јануар, 

фебруар 

Документова
ње: 

фотографија, 

бележење,  
видео-запис; 

Очекивани 
проценат 

 

85% 

Да се упозна 

са културном 

баштином 
(обичаји, 

моралне 

норме и 
вредности) 

 

- Међународни 

дан матерњег 
језика 

- Светски дан 

очувања 
енергетске 

ефикасности 

 

Деца ( јасле, 

вртић), мед. 

сес. 
васпитачи, 

васпитачи; 

Локална 

заједница, 

медији 

Материјал

но- 

технички 
ресурси 

Различита 

дидактичка 

средства, 
средства за 

спољашњи 

простор; 

Децембар, 

јануар, 

фебруар 

Документова

ње: 

фотографија, 
бележење,  

видео-запис; 

Очеки- 

вани проценат 

 
95% 
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Тема: „Очистимо свет“ 

Подтема (III тромесечје): „Двориште, моје и њихово станиште...“ 

Циљ: Подстицање прихватања обавеза и одговорности у средини у којој одрастамо, кроз обогаћивање 

социјалних искустава, доживљаја припадности и заједништва 

Задаци:  Које 

активности 

планирамо? 

Носиоци 

активности

? 

Кога ћемо 

све 

укључити?  

Који 

ресурси су 

нам 

потребни? 

Које 

променеун

осим у 

средину за 

учење? 

Време 

реализаци

је? 

На који начин 

ћемо вршити 

праћење и 

вредновање? 

Како ћемо 

знати да ли 

смо успешни? 

Да анализира 

продукте 

сопствених 
акција кроз 

изложбе 

дечијих 

радова, еко 

календар, 

представе; 

- Дан река 

- Дан шума 

 

Деца ( јасле, 

вртић), 

родитељи, 
мед. сес. 

васпитачи, 

васпитачи; 

Друштвена 

средина 

Материјал

но- 

технички 
ресурси 

Различита 

дидактичк

а средства, 
средства за 

спољашњи 

простор; 

Март, 

април, мај 

Документовање: 

фотографија, 

бележење,  
видео-запис; 

Очекивани 

проценат 

 
70% 

Да учествује у 
церемонији 

прослављања 

осмог 
рођендана Еко 

школе, кроз 

организацију 
садржаја, 

групну 

кохезију свих 
узраста вртића 

и јасала; 

- Тетра – пак 
наградна игра 

- Светски дан 

паркова 
- 

Биодиверзитет 

- Дан заштите 
животне 

средине 

- Светски дан 
здравља 

- Рођендан Еко 

школе 

Деца ( јасле, 
вртић), мед. 

сес. 

васпитачи, 
васпитачи; 

Друштвена 
средина 

Материјал
но- 

технички 

ресурси 

Различита 
дидактичк

а средства, 

средства за 
спољашњи 

простор; 

Март, 
април, мај 

Документовање: 
фотографија, 

бележење,  

видео-запис; 

Очекивани 
проценат 

 

80% 

 

 

 

 

РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ГОВОРА И СОЦИО- 

ЕМОЦИОНАЛНОГ   РАЗВОЈА ДЕЦЕ 

објекат: „1001 радст“ јасле 

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

деце“ реализује се у јаслицама ,,1001 радост“ од радне 2014/2015.године у сарадњи са 

Клиником за  неурологију и психијатрију за децу и омладину . 

       Полазиште за реализацију пројекта  чинили су увиди практичара у потребе за 

додатном подршком у развоју  говора и социо-емоционалном развоју деце у јасленом 

узрасту. Медицинске сестре- васпитачи  кроз акциони план јаслица ,,1001 радост“  

повезали су пројекат Клинике за неурологију и психијатрију за децу и 

омладину,Београд ,,Скрининг за рано откривање поремећаја“. Пројекат је покренут са 

циљем раног препознавање поремећаја развоја говора и комуникације и подршке деци 

јасленог узраста као и родитељима од стране тима медицинских сестара -васпитача и 

тима стручних сарадника у ПУ,,Чика Јова Змај“. Пројекат прате стручни сарадници 

Мирослава Јоксимовић психолог, Дубравка Кобац логопед, Тања Матић педагог. У 

реализацију пројекта укључен је дефектолог  олигофренолог Установе Петар Цвековић. 

    Пројекат се реализује уз писмену сагласност родитеља (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 и сагласност 

аутора упитника за превод и коришћење др.сци.мед. Дејана Стевановића. 
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Табеларни  приказ  акционог плана 

 
 

Објекат: ,,1001 радост“ јасле 

 

Област: Подршка деци и породици 

 

Тема: Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног  развоја деце 

Циљ:  Рано препознавање поремећаја развоја говора и комуникације  код деце јасленог узраста и подршка 

деци и родитељима од стране  тима  медицинских сестара -васпитача  и тима стручних сарадника 

Задаци:  Које 

активности 

планирамо? 

Носиоци 

активности? 

Кога ћемо 

све 

укључити?  

Који 

ресурси су 

нам 

потребни? 

Које 

промене 

уносим у 

средину за 

учење? 

Време 

реализације 

На који 

начин 

ћемо 

вршити 

праћење и 

вреднова

ње? 

Како ћемо 

знати да ли 

смо 

успешни? 

Физичка 
средина 

подстиче 

учење и 
развој деце 

Организација 
средине за     

учење са 

посебним 
акцентом на 

центре за  развој 

говора   и    

сензорне центре 

-Користе се сви 
простори вртића 

(унутрашњи и 

спољашњи)-
хол,терасе 

Руководи-лац  
РЈ, медицин -

ске сестре- 
васпитачи   

Стручни 
сарадници, 

Родитељи  

Матери-
јално- 
технички  

Дидакти-чка 
средства 

Септембар 
2019. –јун 
2020. 

 
Фотографи

је, видео 

записи, 
документа

ција 

васпитне 

групе 

 

 

Направљена  
дидактичка  

средства, 

материјали 
одговарају 

узрасту деце 

,у  центрима 

има довољно 

различитих 

материјала 
који 

подстичу 

децу да 
праве изборе 

Планирање и 
реализациjа 

стручног 

усавршавања 
остваруjе се 

на основу 

анализе 
потреба 

запослених, 

установе и 

савремених 

токова 

образовног 
система 

Континуира-на 
едукација 

запослених кроз 

семинаре и 
праћење стручне 
литературе 

 Стручни 
сарадници, 

Сарадници 

Реализ-атори 
семинара, 

стручни 
сарадници 

Матери-
јално- 
технички  

Дидакти-чка 
средства, 

Инструм-
енти за 

праћење 

развоја и 
напредо- 
вања деце 

Септембар 
2019. 

-јун 2020. 

-
документа

ција 

медицинск
е сестре-
васпитача 

-записници  

са 

састанака 

РЈ  

-
евалуацио
не  листе 

 

 

унапређење  
компетен-

ција 

медицинских    
сестара 
васпитача 

-хоризон-
тално учење  

-научено на 

семинару-

примењено у 
пракси 

 

 Родитељима 

се пружа 
подршка  у 

остваривању 

васпитне 
улоге 

породице у 

складу са 

њеним 
потребама 

Организо-вање 

предавања и 
тематских 

родитељских 
састанака, 

едукативни 

штампани 
материјал 

,текстове на 

паноима за 
родитеље 

 Стручни 

сарадници, 
руководи-лац 
РЈ , 

Медицинс-ке 

сестре-
васпитачи  

Клиника за 

неурологију 
и 

психијатрију 

за децу и 
омладину  и 
други  

Стручњаци  

из одређених 
области 

Материјал-

но- 
технички, 

-Професио-
нална  

подршка у  

оснажива-њу  

медицинс-

ких сестара –

Дидактичка 
средства, 

средства за 
реализаци- 

ју радионице 

Децембар 

2018. и април 
2019. 

-записници 

са 
састанака  

-
фотографи
је, 

видео-

записи, 

 

-реализо-

вана 
предавања и 

тематски 

родитељски 
састанци  и 

присуство 

више од 

половине 
родитеља 
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васпитача за 
самостални 

радионичар-
ски  рад 

Уважава  се 

различитост 
сваког детета 
и породице 

праћење развоја 

и напредовања  
као и  примена 

визуелних 

картица у 
млађим  групама 

вртића ,,1001 

радост“ код деце 
којима је 

потребна 
додатна подршка   

 

Стручни 

сарадници, 
руководи-лац 
РЈ , 

медицинске 

сестре-
васпитачи 

Васпитачи из 

РЈ ,,1001 
радост“ 

Тим  за 
инклузивно 
образовање   

Материјал-
но- технички 

-визуелне 
картице 

Од септембра 

2019.до јуна 
2020. -
квартално 

-чек 

листе,скал
е 

процене,пр

отокол 
посматрањ

а 

детета,фор
мулар за 

посматрањ

е црта 
темпераме
нта 

-

документа
ција групе 

процена 

напредовања 
у развоју и 

учењу 

заснована је 
на анализи 

података 

добијених 
посматрањем

, праћењем 

детета и 
увидом у 

разноврсну 

документа-
цију 

На нивоу 

васпитне 

групе 
остварују се 

разноврсни 
начини 

укључивања 
родитеља 

Интерактивни 

панои, 

радионице са 
родитељима, 

језичко-говорне 
активности кроз 

потпројекат 

,,Меда у 
гостима“(у 

старијим 

јасленим 
групама) 

Стручни 

сарадници, 

руководи-лац 
РЈ , 

Медицинс-ке 
сестре-
васпитачи 

Родитељи  Материја-

лно- 
технички 

Дидакти-чка 

средства и 

материјале 
за рад са 

децом у 
унутраш-
њем и  

спољаш 

-њем 

простору  

вртића 

Од октобра 

2019.до јуна 
2020. 

документа

ција 

медицинск
е сестре-
васпитача 

-

фотографи
је, 

видео-
записи 

направљена 
средства и 

обезбеђени  

материјали  

за рад са 
децом,учеш-

ће више од 

половине 
родитеља 

 

Развијање 

сарадње са 
различитим 

релеван-

тним 
институци-
јама 

Сарадња са 

локалном 
заједницом 

-Клиника за 
неурологију и 

психијатрију за 
децу и омладину  

-Факултет за 

специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију  

Стручни 

сарадници, 
руководи-лац 
РЈ , 

медицинске 

сестре-
васпитачи 

Др.сци.мед 

Дејан 
Стевановић 

 

Руководи-

оци стручне 
праксе за 

студенте са 

студијског 
програма 
логопедија 

Материјално
- технички 

Дидактичка 
средства  

Континуирано 

током радне 
године 

(Клиника за 

неурологију и 
психијатрију за 

децу и 
омладину) 

-април-мај 

2020. 
(Факултет за 

специјалну 

едукацију и 
рехабилитациј

у) 

фотографи

је, видео-
записи, 

документа

ција и 
извештај о 
сарадњи 

Реализована 

сарадња са 
институци-
јама 

Промови -

сање 

квалитета 
рада  у  

складу са 

принципима 
професије 

Презентова-ње 

примера добре 

праксе у 
установи , на 

стручним 

сусретима и у 
различитим 
медијима 

Стручни 

сарадници, 

руководи-лац 
РЈ , 

медицинске 
сестре-
васпитачи 

Др.сци.мед 

Дејан 
Стевано-вић 

Материјално
- технички 

 Стручни 
сусрети 

-

записници, 

фотографи
је, видео-

записи, 

документа
ција и 

извештај о 

презентова
њу 

Већа 

професион-

ална  и 
медијска 

заинтересова

-ност за 
достигнућа у 
пројекту 
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Различити 
начини   

информи-

сања 
родитеља о 

дечијем 

развоју и 
напредовању 

-израда и 
попуњавање 

инструмена-та за 

праћење дечијег 
развоја и 

напредовања 

Организова-
ње,,отворених 

врата“ 

формирање 
дечијег 
портфолија, 

Индивидуални 
разговори  

Стручни 
сарадници, 

руководилац 
РЈ , 

медицинске 

сестре-
васпитачи 

Родитељи, 

Тим за 

инклузивно 
образовање 

Материјално
- технички  

Родитељи- 
ма се даје 

 на увид 
документа-
ција о детету  

(у васпитној 

групи 

постоји 
простор за 

документа-

цију дечијег 
развоја и 

напредо-
вања 

Од септембра 
2019.до јуна 

2020. -
квартално 

документа
ција 

медицинск

е сестре-
васпитача, 

чек листе, 

скале 
процене, 

белешке  о  

деци 

Родитељи су 
укључени  у  

процес 
праћења и 

документо-
вања  

дечијег 

развоја, 

анализа 
добијених 

података и 

процена 
напредова-

ња је 

резултат 
тимског рада 

 

 

  

ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 

објекат: вртић „Плави чуперак“ 

Почетком школске 2017. године у започет је пројекат „Информатички центар за 

предшколце“. Као и претходних година тако ћемо и на почетку ове радне године 

пројекат представити на родитељским састанцима припремних група, као и на састанку 

Савета родитеља. 

Циљ пројекта је упознавање деце са основним карактеристикама рачунара и 

њиховој примени у свакодневном животу, оспособљавање деце за покретање рачунара 

и употреба различитих програма са различитим садржајима. Носиоци активности су 

припремне предшколске групе. 

У септембру ћемо децу упознати са простором у којем ћемо реализовати 

пројекат и простор додатно оплеменити дечијим цртежима, који су настали као продукт 

дечијег првобитног доживљаја информатичког центра. 

У октобру ћемо организовати презентацију за родитеље припремних група под 

називом „Родитељ као партнер у дигиталним активностима деце“, где ћемо родитеље 

упознати са позитивним али и негативним утицајима коришћења дигиталних уређаја. 

Пратећи дечија интересовања у току године децу ћемо упознати са различитим  

садржајима користећи едукативне сајтове www.geogebra.org, www.mathplayground.com, 

boowakwala.uptoten.com и др.. 

Сарадњу са локалном средином остварићемо путем посета музеју „Никола 

Тесла“, информатичком кабинету ОШ „Ђура Даничић“, математичко-информатичкој 

школици „Хоћу да знам“. Такође, планиране посете очекујемо од стране вртића „Сестре 

Букумировић“, професорке информатике из Осме београдске гимназије.  

 

Са децом ћемо правити игре за развој рачунарског мишљења без употребе 

рачунара које ћемо објединити у приручник. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathplayground.com/
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Пилот пројекат: „ЕКОВОЖДОВГРАД“ 

 

У периоду септембар-новембар 2019. године четири објекта наше Установ 

еузеће учешће у реализацији пилот пројекта „ЕКОВОЖДОВГРАД“. Пројекат реализује 

„ПОД театар“. Област на коју се пројекат односи је еколошко образовање и 

информисање: популаризација, подстицање, усмеравање и јачање свести о значају 

заштите животне средине 

Циљ у овом пројекту је да се путем еколошког позоришног програма, акција и 

ликовних радионица за рециклажу анимирају деца из предшколских установа уз 

подршку њихових васпитача, педагога и остатка стручног тима, и утичу на 

освешћивање о овим јако битним и запостављеним темама. Пројекто ће се допринети и 

на формирању едукативно-уметничког приступа у едукацији деце.  

 

Планиране су следеће активности: 

1) Еколошке драмске и визуелне радионице са темама: Вода, Ваздух, Земља-биљни, 

животињски свет, Пчеле, Отпад и руковање отпадом. 

2) ЕКО акције на отвореном  - школa у природи 

3) Завршна изложба/перформанс у МЗ Вождовац - изложба/перформанс у простору 

локалне заједнице/месне заједнице у близини школа и вртића који ће бити видљив 

грађанима и њиховим породицама. 

 

 

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ НУДЕ ДЕЦИ   
 

• ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

  Ове радне године наставиће се реализација програма  енглеског језика за 

децу од 5 до 7 који ће  реализовати  сарадници за енглески језик.  

Основни циљеви програма учења енглеског језика су: 

- Оспособљавање деце за основе комуникације на страном језику на 

усменом нивоу 

- Подстицање деце на учење страног језика 

- Упознавање деце са  културама и традицијом других народа. 

 

• ПЛЕС 

Планирана је реализација  плеса у вртићким групама у складу са 

Правилником,  са циљем да деца упознају и савладају покрет уз музику. 

 

• ЛЕТОВАЊЕ И ЗИМОВАЊЕ ДЕЦЕ И ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ 

Зимовање и летовање деце у овој радној години се планира. План ће бити 

израђен у току месеца септембра 2019. године. Једнодневни излети се планирају у 

сарадњи са Саветом родитеља Установе, објекта и васпитне групе. 
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6.  САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ  

 

Током ове радне године наставља се рад на унапређивању свих облика сарадње 

са породицом, родитељима/ старатељима:  

а) обострано информисање,  

б) саветодавни рад и едукација,  

ц) учешће и иницијатива родитеља/старатеља. 

 

           Наведени облици сарадње  биће реализовани на следећа три нивоа: 

1. на нивоу Установе 

2. на нивоу објеката 

3. на нивоу васпитних група 

 

1. НИВО 

УСТАНОВЕ 

ЗАДАЦИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Адекватна и благовремена обавештења о 

раду Установе, важним датумима  

директор, стр. 

сарадници и сарадници, 

васпитач  

током године 

 Израда обавештења о актуелним 

културним дешавањима у граду намењена 

деци и родитељима 

директор, васпитач  током године 

 Израда текстова за родитеље из области 

дечјег развоја, здравствствене и социјалне 

заштите за сајт Установе 

стр. сарадници и 

сарадници 
током године 

 Промоција Установе у локалној заједници 

кроз манифестације, промотивне 

активности 

директор, васпитачи, 

стручни сарадници и 

сардници 

током године 

Формирање радне групе  родитеља и 

васпитача која би пролазила обуку, 

семинаре о тимском раду, праћењу дечјег 

развоја и напредовања. 

Директор, васпитачи, 

стручни сарадници, 

родитељи 

октобар 

2019.године 

Учешће родитеља/старатеља у тимовима 

Установе 
тимови Установе током године 

Учешће родитеља/старатеља у пројектима 

Установе 

директор, пројектни 

тимови 
током године 

Интернет презентација рада Установе директор, радна група током године 

Саветодавни рад  стручни сарадници и 

сарадници 
по потреби 

Логопедско саветовалиште 

логопеди 

сваке среде, 

објекат 

„Шећерко“ 

 

2. НИВО 

ОБЈЕКТА 

Развијање комуникације путем 

интерактивних паноа  

стр. сарадник, 

руководилац објекта, 

васпитачи/сестре  

континуирано 

током године 

Припрема едукативних материјала за 

табле, кутке за родитеље 

стр. сарадник, 

руководилац објекта, 

васпитачи/сестре 

континуирано 

током године 

Припрема материјала за интернет  

презентацију 

директор,стр. сарадник, 

руководилац објекта, 

васпитачи/мед.сестре 

током  године 

3. НИВО 

ВАСПИТНЕ 

ГРУПЕ 

Презентација месечних  планова рада на 

таблама за родитеље 

васпитачи, медицинске 

сестре васпитачи 

континуирано 

током године 

Изложбе дечијих радова васпитачи, медицинске 

сестре васпитачи 

континуирано 

током године 

Презентација програма, активности у групи васпитачи, медицинске 

сестре/васпитачи 

континуирано 

током године 
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Заједничке радионице за децу и 

родитеље/старатеље, учешће у 

активностима групе и представљање 

професије родитеља/старатеља 

васпитачи током године 

Значајније укључивање родитеља у израду 

портфолија 

васпитачи током године 

Размена информација о дечјем 

напредовању (анкете за родитеље, чек-

листе, интерактивне свеске, белешке о деци 

итд.) 

васпитачи, стручни 

сарадници 

током године 

Укључивање родитеља/старатеља у 

планирање васпитно-образовног рада 

васпитачи  током године 

Дани отворених врата, родитељски 

састанци 

васпитачи, мед. 

сестре/васпитачи 

месечно и по 

потреби  

Учешће родитеља/старатеља на 

манифестацијама, излети, изласци ван 

Установе итд. 

васпитачи, стручни 

сарадници, сарадници 

током године 

Спровођење анкете за родитеље  

(информације о деци) два пута годишње  

васпитачи, стручни 

сарадници 

током године 

Квартално информисање родитеља о 

дечијем развоју и напредовању путем 

индивидуалних разговора (отворена врата). 

Оснаживање родитељских комептенција 

(родитељи деце из целодневних и 

четворочасовних програма). 

васпитачи, стручни 

сарадници 

током године 

 Анализа анкета за родитеље о 

интересовањима родитеља за укључивање 

у васпитно-образовни рад и израда плана 

укључивања родитеља у васпитно-

образовни рад  

васпитачи, стручни 

сарадници 

током године 

 

   

Реализација информативног облика сарадње 

 

  Информативни облик сарадње биће реализован путем паноа, информатора, 

флајера, сајта Установе као и кроз родитељске састанке и разговоре са родитељима. 

На почетку радне године у свим објектима биће одржани општи родитељски 

састанци  у циљу упознавања родитеља са радом Установе и избора чланова Савета 

родитеља.   

Током године родитељима ће бити омогућено  праћење и редовно информисање 

о раду Установе путем сајта Установе.  

 

Реализација саветодавног рада и едукације родитеља  

 

Током  године наставља се саветодавни рад који реализује тим стручних 

сарадника и сарадника Установе. Саветодавни рад реализује се према потребама 

породице  са циљем пружања подршке породици у области неге, васпитно-образовног 

рада, психофизичког развоја деце и социјалне заштите. Сваке среде у месецу у објекту 

„Шећерко“ у периоду од 8 до 14 часова одвија се логопедеско саветовалиште. 
 

Тематски родитељски састанци ће бити реализовани у складу са потребама 

праксе а у сарадњи са стручним сарадницима. У целодневним и четворочасовним 

групама припремног предшколског програма током године биће реализовани састанци 

са темом „ППП и полазак у школу“. У реализацији ће учествовати васпитачи, стручни 

сарадници Установе и стручни сарадници основних школа.  
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Учешће и иницијатива родитеља 

 

Рад на развијању сарадње са породицом односи се на континуирано учешће 

родитеља/старатеља у непосредном васпитно-образовном раду као и на  подстицање 

иницијативе родитеља за унапређивањем средине за учење. На почетку ове радне 

године, објекти ће спровести већ израђене анкете за родитеље које се односе на размену 

информација о деци, интересовања и могућности за учешће у животу васпитне групе.  

Учешће и иницијатива родитеља развијаће се  кроз следеће облике:  

- Радионице са родитељима; непосредно учешће у реализацији васпитног рада кроз 

приказивање својих занимања (родитељ/старатељ предавач- лекар, стоматолог, вајар...), 

хобија, вештина, свирање инструмената, читање прича, спортска дружења и сл; учешће 

у адаптацији детета на колектив;  

- Учешће родитеља/старатеља као волонтера/сарадника у организацији и реализацији 

манифестација као што су: новогодишњи маскенбал, Вашаријада, Сајам науке, 

карневали;  

- Иницирање и учешће у прикупљању амбалажног и потрошног материјала као и у 

уређењу дворишта, тераса , ходника и других простора вртића. 

 

Представници родитеља непосредно су укључени у процес рада Установе у 

оквиру следећих стручних тела: Савет родитеља на нивоу Установе и на нивоу 

објеката, Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања, злостављања, Тим за израду 

кодекса  понашања у Установи, Тим за самовредновање Установе. 

      

САЈТ  УСТАНОВЕ  
 

Наша Установа свој рад презентује путем свог сајта чији је идејни творац 

директор Установе Лидија Хутовић. Од 2009. године   сајт се развијао и постао важан 

канал комуникације не само са родитељима већ и са другим предшколским установама. 

Такође, он представља и је важан информативни и едукативни облик сарадње са 

породицом. Пратећи потребе корисника, сајт се континуирано ажурира и богати 

садржајима  из свих области васпитно – образовног рада.. Осим приказа активности из 

области васпитно-образовног рада, сајт садржи и чланке намењене усавршавању 

запослених, савете стучне службе за родитеље и запослене као и остале релевантне 

информације. Сајт је организован тако да прати структуру Установе.  

    На основу члана 81. Статута Предшколске установе „Чика Јова Змај“, директор 

је донео одлуку о именовању  Уредништва за одржавање Website Установе у саставу: 

1. Ивана Исајев, васпитач, гл. уредник, РЈ “Љоља“ вртић 

2. Милица Миловановић, медицинска сестра васпитач, уредник, РЈ „Љоља“ јасле 

3. Тијана Вукадиновић, васпитач, уредник РЈ “Љоља“ вртић.  

У уређивање сајта укључени су један родитељ и један спољни технички 

сарадник.  

Током радне 2019/20. године уредништво сајта ће наставити да прима материјале, 

прегледа и редовно објављује прилоге. И дање ће акценат бити на промовисању 

васпитно-образовног рада, сарадње са стручном службом и стручно усавршавање 

запослеих.  

Од почетка рада уредништво бележи посећеност сајта на годишњем нивоу. 

Адреса сајта је  www. cikajovazmaj.rs   
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ЛЕТОПИС  УСТАНОВЕ 

 

 На основу члана 50. Статута Предшколске установе „Чика Јова Змај“, у вези 

Правилника о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа 

у предшколској установи („Сл. гласник РС“, бр. 59/2010), директор Предшколске 

установе „Чика Јова Змај“  именује  Тим за вођење књиге летописа (даље: Тим) у 

саставу: 

 

1) Мирослава Јоксимовић, стручни сарадник- психолог, координатор  

2) Маја Лазаревић, васпитач, члан 

3) Светлана Филиповић, васпитач, члан 

4) Весна Миленковић, васпитач, члан  

5) Maja Mилосављевић, мед. сестра- васпитач, члан 

6) Тамара Петровић, мед. сестра- васпитач, члан. 

 

На нивоу свих јасала и вртића, у сарадњи са стручним сарадницима, 

континуирано и хронолошки, тимски се прикупља одређени материјал који чини 

предлог садржаја летописа. На период од најмање три месеца бира се предложени 

садржај који се уноси у летопис, по редоследу дешавања. Приликом прикупљања и 

евидентирања садржаја за летопис Тим сарађује са представницима свих јасала и вртића, 

како би се обезбедила заступљеност свих објеката у летопису. За сваки садржај који се 

унесе у летопис укратко се бележи контекст и време дешавања. 

 

 

7. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  
  

  

Осим породице, суседства, родбинског система, вртића, заједница за дете 

подразумева и друге установе и институције које оно посећује и у њих се укључује као 

што су дом здравља, продавниа, играонице, библиотеке, позоришта, паркови исл.  

У радној 2019/20. години наставиће се рад на повезивању вртића и локалне заједнице 

кроз следеће задатке:  

- коришћење свих расположивих ресурса у локалној заједници за активност деце 

(локално окружење као место за учење, игру и активности)  

- учешће у пројекту  «ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ».   

 

Сарадња са друштвеном средином биће реализована на три нивоа: 

1. на нивоу Установе 

2. на нивоу објеката 

3. на нивоу васпитних група                                                                                                                                                           

 

У зависности од нивоа сарадње, реализатори ће бити: васпитачи, руководиоци 

објеката, стручни сарадници и директор Установе. 

С  обзиром на разуђеност објеката и специфичности локалног окружења, сваки 

објекат ће на почетку године  идентификовати ресурсе средине и направити план 

сарадње. 

Сваке године ПУ ставља акценат на унапређивање сарадње и повезивање са 

свим основним школама на територији Општине Вождовац. 
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Повезивање вртића и школе обезбеђује континуитет у образовању ускалђивањем 

физичког окружења, стила комуникације и педагошког приступа. Такође обезбеђује 

размену података које имају за циљ пружање различитих облика подршке деци и 

породицама. 

Сарадња са основним школама остварује се континуирано током целе школске 

године према плану рада стручних сарадника и стручног актива ППП. 

 

 

НИВО 

САРАДЊЕ 
АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. НИВО 

УСТАНОВЕ 

Oрганизовање 

четворочасовног ППП у 

просторима школа 

директор, стручни 

сарадници, сарадници 

септембар 2018. 

године 

Састанци са сарадницима 

ОШ ради остваривања 

континуитета у 

образовању деце којој је 

потребна додатна 

подршка 

чланови тима за 

инклузивно образовање, 

стручни сарадници 

школа 

по потреби,  током 

године 

Активности везане за 

манифестације према 

плану културне и јавне 

делатности  

васпитачи 

 

 

 
током године 

Учешће и присуство на 

манифестацијама 

значајним за локалну 

заједницу 

сви запослени 

 

Реализација пројекта 

«ИНКЛУЗИВНО 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ» - „Због 

наше деце - повежимо 

се“ 

директор и чланови тима током године 

Реализација трибина, 

предавања, радионица за 

родитеље (целодневне и 

четворочасовне групе) о 

развојним 

карактеристикама деце, 

начинима праћења дечијег 

развоја и напредовања  и 

другим актуелним темама.  

директор, васпитачи, 

стручни сарадници, 

сарадници из локалне 

заједнице  

током године 

2. НИВО 

ОБЈЕКТА 

Учешће деце ПУ и ОШ  на 

локалним 

манифестацијама  

васпитачи, учитељи током године 

3. НИВО 

ВАСПИТНЕ 

ГРУПЕ 

Посете деце обухваћене 

ППП школи, присуство 

школском часу 

васпитачи, учитељи фебруар-април 2019. 

Гостовање деце 

обухваћене ППП на 

школским приредбама 

васпитачи, учитељи током године 
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Тематски родитељски 

састанци „Припрема деце 

за полазак у школу“ 

стручни сарадници пу и 

ош, васпитачи 
током године 

Коришћење 

расположивих ресурса у 

локалној средини за 

активности деце 

васпитачи током године 

 Учешће деце на локалним 

манифестацијама 
васпитачи током године 

 

 

• Сарадња са средњим стручним школама, Учитељским факултетом, Факултетом за 

специјалну едукацију и ресоцијализацију, Филозофским факултетом, музичким 

школама. 

• Сарадња са здравственим установама на нивоу Општине Вождовац као и на 

нивоу Града 

• Сарадња са МУП-ом, војском, ватрогасном службом, црквама, медијским 

кућама, спортским центрима 

• Сарадња са музејима на територији  Града Београда, домом за старе, Центром за 

социјални рад, Центром за заштиту деце и одојчади, библиотекама Општине 

Вождовац, Града Београда културним центрима и другим институцијама у 

окружењу од значаја за функционисање Установе. 

• АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – САОБРАЋАЈНИ  ПОЛИГОН  

 

У току радне 2019/20. године планира се  наставак сарадње са Агенцијом за 

безбедност саобраћаја и имплементација програма саобраћајног васпитања и 

образовања у предшколским установама  која је била намењена  васпитачима у 

предшколским установама. Садржај  програма  ће се реализовати у васпитним групама 

у оквиру редовне реализације васпитно-образовног рада.  У оквиру припремног 

предшколског програма  посебна пажња биће посвећена садржајима поменутог 

програма уз коришћење приручника за извођење програма саобраћајног васпитања и 

образовања у предшколским установама. 

Овај програм ће се реализовати уз подршку Секретаријата  за образовање и 

дечију заштиту  и Агенције за безбедност саобраћаја. 

 

• САРАДЊА СА ИЗДАВАЧКИМ КУЋАМА  

 

Правилником о стандардима услова за остваривање посебних програма у области 

предшколског васпитања и образовања и Правилника о врстама, начину остваривања и 

финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуге које 

остварује предшколска установа предвиђен је начин финасирања посебних програма, 

односно програма који финансирају родитељи, регулисан је начин на који радни 

листови и часописи намењени деци могу да се нуде у Установи. 

Како радни листови који се финансирају од стране родитеља спадају под 

специјализован програм рада у Установи  као читаоница (причаоница) што је 

регулисано наведеним Правилником, тако је потребно расписати јавни позив за доставу 

понуда радних листова и часописа. 

Да би понуђач уопште могао да поднесе понуду у предшколској установи мора 

поседовати Решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим је 
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одобрена дистрибуција уџбеника, док радни листови који се нуде морају бити 

регистравани у Регистру одобрених уџбеника. 

• ПОЗОРИШТА  

 

Сарадња са позориштима биће реализована кроз гостовања позоришта за децу у 

вртићу а повремено ће бити организован одлазак деце у позоришта. Избор позоришних 

представа извршиће  радна група васпитача и сарадника (комисија иманована од стране 

директора Установе коју ће чинити васпитачи, медицинске сестре васпитачи, стручни 

сарадник, родитељ) крајем септембра месеца за целу радну годину на основу приспелих 

понуда датих после промотивних представа, као и сагласности Секретаријата за дечју 

заштиту. 
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8.  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ  
 

У оквиру културне и јавне делатности Установе у радној 2019/20. години  

пригодним активностима биће обележене следеће манифестације и празници,  а у циљу 

унапређивања квалитета васпитно-образовног рада и сарадње са локалном заједницом  

и промовисања рада Установе у локалној заједници. 

 

Ниво 

Установе 

ПРАЗНИК / 

МАНИФЕСТ

АЦИЈА 

ДАТУМ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Дечја недеља 

прва 

недеља 

октобра 

Израда предлога активности за 

обележавање Дечје недеље на 

основу Програма за 

обележавање Дечје недеље од 

стране организације Пријатељи 

деце Вождовца. 

стручна служба 

 

Реализација активности за 

обележавање Дечје недеље у 

објектима 

васпитачи, 

медицинске 

сестре 

васпитачи 

Израда извештаја о реализацији 

Дечје недеље 

васпитачи, 

медицинске 

сестре 

васпитачи 

Месец књиге октобар 

На нивоу објеката биће 

реализоване различите 

активности: прикуљање књига 

и формирање библиотеке, 

израда сликовница, 

организовање посета 

библиотекама и Сајму књига, 

гостовање књижевника - 

родитељ/старатељ. 

стр. служба, 

васпитачи, 

мед.сестре 

Чика Јовина 

недеља 

 

новембар 

На нивоу објеката биће 

обележена Чика Јовина недеља. 

Сваки објекат ће одабрати 

неколико песама од  

песникаЈована Јовановића 

Змаја. Свака група у објекту у 

сарадњи са родитељима ће 

приказати једну од песама кроз 

цртеж, драмски израз, 

рецитацију или покрет. 

директор, стр. 

служба, 

васпитачи, мед. 

сестре 

Дан Установе 6. децембар 

Креативни тим ће осмислити 

начин обележавања Дана 

Установе. 

директор, стр. 

служба, 

васпитачи, 

мед.сестре 

Дечји маратон април 

Маратон ће бити организован 

на нивоу Установе  складу са  

календаром одржавања и 

прописаним пропозицијама од 

стране Секретаријата за 

образовање и дечију заштиту. 

стр. сарадник за 

физичко 

васпитање, 

васпитачи 

Сајам науке април-мај 

Од октобра, припремне групе 

свих објеката бирају једну тему 

из области науке, коју ће 

директор, пом. 

директора, стр. 

служба,  
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истраживати до почетка 

априла. У активности ће се 

укључивати родитељи и 

представници локалне 

заједнице. Такође  

истраживање и учење ће се 

дешавати и у локалној 

заједници. На самој 

манифестацији Сајам науке 

биће приказан процес кроз који 

је свака група прошла. 

васпитачи 

Светски дан 

продице 
15.мај 

Пригодним активностима биће 

обележен на нивоу објеката. 

директор , стр. 

служба,  

васпитачи 

Дан изазова 
последња 

среда у мају 

Активности у области 

физичког васпитања 

стр. сарадник за 

физичко 

васпитање, 

васпитачи 

Змајада 

последња 

субота у 

мају 

Израда предлога активности са 

одабраним објектима за 

обележавање Змајаде у 

сарадњи са организацијом 

Пријатељи деце Вождовца . 

стр. сарадник за 

физичко 

васпитање, 

васпитачи 

Ниво 

објекта 

Дан физичке 

културе 
10. мај 

Активности у области 

физичког васпитања 

стр. сарадник за 

физичко 

васпитање, 

васпитачи 

Вашаријада 

прва 

недеља 

октобра 

Креативни тим ће осмислити 

обележавање манифестације 

„Вашаријада“. 

Хоризонтална размена на тему 

„Традиција“ 

 

директор, пом. 

директора, 

стручна служба, 

васпитачи, мед. 

сестре 

Светски дан 

старих лица 

1.октоб

ар 

Објекти који се налазе у 

близини Геронтолошких 

центара, организоваће посете 

Геронтолошком центру или ће 

угостити кориснике 

Геронтолошког центра. 

стр. служба,  

васпитачи 

Светски дан 

чистих руку 
15. октобар 

Пригодним активностима биће 

обележен на нивоу објеката. 

сарадници за 

ПЗЗ, васпитачи 

и медицинске 

сестре на 

превентиви 

Светски Дан 

хране 
16. октобар 

Пригодним активностима биће 

обележен на нивоу објеката. 

сарадници за 

ПЗЗ, васпит. и 

мед. сестре на 

превентиви 

Дан Музеја у 

вртићу 

током 

године 

На нивоу објеката биће 

реализоване различите 

активности: разговори о музеју, 

организоване посете музејима,  

гостовање кустоса - 

родитељ/старатељ... 

васпитачи 

Нова година 

последња 

недеља 

децембра 

Пригодним активностима биће 

обележена на нивоу објеката. 

васпитачи, 

медицинске 

сестре 
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Божић 

прва 

недеља 

јануара 

Пригодним активностима биће 

обележен на нивоу објеката. 

васпитачи, мед. 

сестре 

Свети Сава 27. јануар 

У појединим објектима биће 

обележено пригодним 

активностима. 

васпитачи, мед. 

сестре 

Дан жена 8.март 

На нивоу сваке групе биће 

организоване различите 

активности: радионице са 

родитељима за израду 

честитики, музичке 

активности, рецитовање песама 

о мајкама... 

васпитачи, мед. 

сестре 

Ускрс април 

У појединим објектима биће 

обележено пригодним 

активностима. 

васпитачи, мед. 

сестре 

Светски дан 

здравља 
7. април 

Светски дан здравља биће 

обележен кроз манифестацију 

„Фестивал здравља“. 

сар. за превент. 

здр. заштиту, 

васпитачи, мед. 

сестре 

Дан планете 

Земље 
22. април 

У појединим објектима биће 

обележено активностима које 

се односе на еколошке теме. 
стр. служба, 

васпитачи 

(посебно објекти 

који се баве 

екологијом) 

Еколошка 

недеља 

прва 

недеља јуна 

У појединим објектима биће 

обележено активностима које 

се односе на еколошке теме. 

 

Светски дан 

заштите животне 

средине 

5. јун 

У појединим објектима биће 

обележено активностима које 

се односе на еколошке теме. 

Завршне 

приредбе 
јун 

На нивоу припремних група 

биће организоване завршне 

приредбе. 

васпитачи 

Недеља здравља 

уста и зуба 
јун 

У појединим објектима биће 

обележено активностима у 

области заштите здравља уста 

и зуба. 

сарадници за 

ПЗЗ, васпитачи 

и мед. сестре на 

превентиви 

Хуманитарне 

акције 

током 

године 

На нивоу објекат и појединих 

васпитних група биће 

организовано учешће у 

различитим хуманитарним 

акцијама. 

стручни 

сарадници, 

васпитачи 
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9.  ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА  
 

9.1  ПЛАН РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА  
 

 Према Закону о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС», 

бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони) 

Васпитно-образовно веће чине васпитачи, медицинске сестре васпшитачи, стручни 

сарадници и сарадници.  

 

Васпитно-

образовно веће  
Тема Време реализације 

1. 

- Разматрање Извештаја о раду Директора за радну 

2018/2019.годину  

- Разматрање Извештаја о раду Установе за радну 

2018/19. годину 

- Разматрање Плана рада Установе за радну 2019/20. 

годину 

септембар  2019. године 

2. 
 Стручно предавање на тему нових Основа програма 

(проф. Живка Крњаја)  
 новембар  2019. године 

3. Стручно предавање на тему тимског рада  март 2019. 

4. 
Презентација примера добре праксе 

 
јун  2019. године 

 

 

 

 

 

 

 
9.2 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ   

 

Током радне 2019/20. године педагошки колегијум ће своје активности 

остваривати на састанцима једном месечно а по потреби и чешће. На састанцима ће се  

разматрати питања из делокруга васпитно-образовног рада  Установе. 

 

 

Ред. бр. Задаци Педагошког  колегијума Време реализације 

 

1. Анализа припремљености објеката за почетак радне 

године и предлози за унапређивање 

Септембар 2019. године 

2. Избор радова за  излагање на стручним сусретима 

васпитача и медицинских сестара  

 

Јесен 2019. године -  

пролеће 2020. године 

3.  Праћење  реализације стручних актива, Васпитно-

образовног већа,  рад тимова на нивоу Установе, 

радних група, реализацију стручног усавршавања 

Током године 

(четири квартална извештаја) 

4. Извештај о реализацији акционих планова објеката 

и предлози за унапређење васпитно-образовног рада  

Јун 2019. године 
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9.3  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  
 

 

Програм заштите од  дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

дефинисан је на основу анализе стања безбедности, присутности различитих облика и 

интензитета насиља, злостављања и занемаривања у Установи током протеклог 

периода, специфичности Установе.  Програмом заштите за радну 2019/2020. годину 

дефинисани су задаци и активности које ће Установа предузимати ради развијања и 

неговања позитивне атмосфере и безбедног окружења. 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

Осигурати 

безбедност 

физичке средине 

Контрола стања и редовно 

одржавање мобилијара, 

одржавање дворишта и прилаза 

објектима 

Стручни сарадник, 

сарадник на 

унапређењу 

превентивно-

здравствене заштите, 

руководилац објекта, 

техничка служба 

Током године 

Контрола стања и редовна 

поправка и елиминисање 

дотрајалог намештаја 

Стручни сарадник, 

сарадник на 

унапређењу 

превентивно-

здравствене заштите, 

руководилац објекта, 

техничка служба 

Током године 

Контрола стања и организација 

физичког простора према 

стандардима рада ПУ  

Стручни сарадник, 

сарадник на 

унапређењу 

превентивно-

здравствене заштите, 

руководилац објекта, 

техничка служба 

Током године 

Смањивање 

познатих и 

потенцијалних 

ризика у односу на 

специфичнисти 

објекта, временску 

структуру дана, 

период у години 

Организовање дежурстава 

у јутарњим и послеподневним 

активностима,боравак деце  у 

дворишту 

Руководилац објекта 

мед.сестре васпитачи 

васпитачи 

Током године 

Кадровска организација са јасно 

прецизираним и подељеним 

одговорностима 

 (мед.сестра васпитач, васпитач, 

мед.сестра на превентиви ) 

приликом излазака у двориште 

објекта,терасу објекта,одласка 

деце ван Установе (позориште, 

музеј...) 

Помоћник директора, 

руководилац објекта , 

кадровска служба у 

складу са важећим 

законима, стручни 

сарадник, сарадник за 

унапређење 

превентивно 

здравствене заштите 

Током године 

Стално стручно 

усавршавање 

Обука запослених за превентивне 

активности кроз различите 

облике интерног стручног 

усавршавања (В-О веће,стручне 

активе васпитача) 

Тим за заштиту од 

дискриминације  

децембар 2019.-

април 2020. 

Обука запослених за превентивне 

активности кроз  семинар: „ 

Жана Ердељан, 

Дипл.психолог,  

 

 новембар    
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Позитивна дисциплина у вртићу „ Дијана Радојковић, 

професор педагогије,  

Ивана Мушкиња, 

Спец. психосоцијал. 

приступа у соц.раду  

2019.год. 

Подсећање запослених на Општи 

и Посебни протокол и Програм за 

заштиту деце од насиља  

 

Tим за заштиту од 

дискриминације  у 

сарадњи са Тимовима 

на нивоу објекта 

континирано 

Васпитно-

образовни рад 

Планирање и реализација 

активности које подстичу 

самопоштовање, ненасилну 

комуникацију, прихватање 

различитости, кооперативне игре 

Стручни сарадници, 

васпитачи 
Током године 

Свакодневно организовање 

физичких активности и боравак 

на отвореном простору 

Педагог за физичко, 

сарадник  за 

унапређење 

превентивно 

здравствене заштите, 

васпитачи 

Током године 

Имплементација семинара и 

обуке запослених за превентивне 

активности кроз анкету за 

запослене, увид у књиге в-о рада, 

дечје продукте 

Стручни сарадници, 

тим за заштиту деце 
Током године  

Успостављање 

правила понашања 

Формирање правила понашања у 

васпитној групи у активностима 

са децом  

Васпитачи  
Почетак радне 

године 

Илустрације правила понашања -  

урадити у активностима са децом 

и поставити их у видокруг  деце. 

Васпитач у свакодневној 

комуникацији са децом подсећа 

на правила понашања. 

Васпитачи  
Почетак радне 

године 

Прибављање сагласности 

родитеља/старатеља детета за: 

-  преузимање  детета из 

вртића 

- изласке са васпитачима 

ван Установе, 

- фотографисање деце, 

- постављање фотографија 

на сајт Установе. 

Васпитачи  
Септембар - 

октобар 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА   
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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,  на основу одлуке  директора Предшколске установе 

„Чика Јова Змај“  Тим за заштиту  од  дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања чине: 
1. Лидија Хутовић – директор Установе 

2. Вера Цвијановић - стручни сарадник- педагог, координатор Тима  

3. Аида Маричић -секретар Установе 

4. Горда Божовић – стручни сарадник- психолог, члан 

5. Мирослава Јоксимовић - стручни сарадник- психолог, члан 

6. Мина Грујин - стручни сарадник- психолог, члан 

7. Гордана Трмчић - сарадник- социјални радник, члан 

8. Маја Чабаркапа  – стручни сарадник – педагог за физичко васпитање, члан 

9. Тања Марковић - сарадник за превентивно- здравствену заштиту, члан 

10. Миланка Шимунов - медицинска сестра васпитач, члан  

11. Верица Ђорђевић – медицинска сестра васпитач, члан 

12. Наташа Вујошевић – васпитач, члан 

13. Мирјана Трајковић, васпитач, члан  

14.  Мила Арсић - представник  Савета родитеља, члан 

 

Циљеви  рада тима: 

- Стварањe безбедне средине за боравак деце 

- Стварањe и неговањe климе прихватања, толеранције, уважавања 

- Едукација запослених са циљем  препознавања насиља, злостављања и занемаривања 

и реаговања у случајевима сумње на насиље.  

- У случајевима индиција о насиљу  чланови тима спроводе  процедуре и поступке у 

 заштити деце. 

 

Задаци чланова Тима су да: 

- Припрема програм заштите; 

- Информише децу, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима 

тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;  

- Учествују у обуци за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; 

- Информишу и пруже основну обуку за запослене у Установи са циљем стицања 

минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и 

реаговање на појаву  насиља, злостављања и занемаривања деце ; 

- Организују упознавање деце, родитеља, старатеља и локалне заједнице са Општим 

протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом; 

- Координирају израду и реализацију програма заштите деце од насиља (превентивне и 

интервентивне активности); 

- Организују консултације у Установи и процењују нивое ризика за безбедност деце; 

- Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити детета; 

- Сарађују са релевантним установама; 

- Организују евидентирање појаве насиља; 

- Прикупљају, воде и чувају документацију; 

- Извештавају стручна тела и органе управљања. 
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9.3.2  АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ  ОД  

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  
 

 

Задаци у области 

превенције 

Активност Реализатор Време 

реализације 

а) стручно усавршавање 

запослених 

 

Обука запослених за превентивне 

активности кроз oбуку- семинар „ 

Семинар –„Позитивна дисциплина 

у вртићу“  

Жана Ердељан, 

Дипл.психолог,  Дијана 

Радојковић, професор 

педагогије,  Ивана 

Мушкиња, Спец. 

психосоцијал. 

приступа у соц.раду 

 
 

новембар 2019. 

Радни састанци Тима на нивоу 

Установе и тимова на нивоу 

вртића, са циљем 

унапређивања рада тимова на 

нивоу вртића.  

Тим 
јануар – април 

2020. 

б) рад са 

родитељима 
 

Унапређивање 

информисања родитеља у 

вези насиља, злостављања 

и занемаривања путем 

трибина, предавања, 

радионица и сл  

Организација предавања за 

чланове Савета родитеља на тему 

заштите од дискриминације, 

насиља, злостављања, 

занемаривања (предавачи: 

стручњаци из локалне заједнице)  

тим октобар 2018. 

Организација актива са члановима 

ширег тима за заштиту на тему 

едукације родитеља о заштити  од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

тим 
по потреби, током 

године 

 Организација предавања за 

родитеље на тему заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, на 

нивоу објекта/васпитне групе 

тим током године 

в)  васпитно -

образовни рад  

 -Избор и реализација активности 

са децом (превенција насилног 

понашања у групи, 

 Израда правила понашања заједно 

са децом - подсећање , 

развијање кооперативних односа, 

толеранције, конструктивно 

превазилажење сукоба...) 

- Примена различитих активности 

у раду са децом – „Вртић без 

насиља“ 

тим, васпитачи 

објеката  

континуирано 

током године 

Задаци у области 

интервентних 

активности 

Поступање по процедурама које се 

односе на поступање у конкретним 

ситуацијама насиља, злостављања 

и занемаривања 

тим, проширени састав 

тима, директор 

Установе 

по потреби, током 

године 
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Задаци у области  

 документовања 

рада 

Вођење прописане документације 

(Образац 1, 2 и 3) и  чување 

документације 
Тим 

континуирано 

током године 

 

 

Индикатори  успешности рада Тима: 

- реализација планираног семинара, 

- реализација планираних стручних актива васпитача и медицинских сестара васпитача 

- израђени информатори за родитеље и запослене у Установи (процедуре у поступању 

заштите деце), 

- вођење адекватне документације о раду Тима. 

 

 

9.4  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ  
 

На основу одлуке  директора Предшколске установе „Чика Јова Змај“  Тим за 

инклузивно образовање чине:  

1) Тања Матић, стручни сарадник-педагог, координатор Тима 

2) Мирослава Јоксимовић, стручни сарадник-психолог 

3) Дубравка Кобац, стручни сарадник-логопед 

4) Алтана Егелић, сарадник-социјални радник 

5) Петар Цветковић, дефектолог 

6) Јасмина Марковић-медицинска сестра васпитач 

7) Дијана Живановић, васпитач 

8) Марија Костић, васпитач 

9) Горана Денчић, медицинска сестра васпитач 
 

Табеларни приказ планираних активности у радној 2019/20. години: 

 
 
Зaдаци Активности Носиоци 

Време 

реализације 

р
ед

о
в

н
и

за
д

а
ц

и
 

Eвидентирање 

деце са сметњама 

у развоју 

Преглед медицинске документације добијене 

приликом конкурсног пријема деце у сарадњи 

са Уписном комисијом 

Тим за инклузивно 

образовање, 

стручни сарадници, 

члан Уписне 

комисије 

септембар 2019. 

и током године 

по потреби Индивидуални разговори са родитељима деце 

ради прикупљања података и проналажења 

адекватне васпитне групе 

Формирање 

тимова за пружање 

додатне подршке 

деци (васпитач, 

стручни сарадник 

објекта, 

родитељ/старатељ) 

Израда предлога чланова тима за пружање 

додатне подршке детету, упућивање предлога 

директору 

Тим за инклузивно 

образовање 

септембар-

октобар 2019. 

Прибављање писане сагласности родитеља 
Тим за инклузивно 

образовање 
током године 

Именовање тимова за пружање додатне 

подршке деци 
директор 

септембар-

октобар 2019. 

Континуирано 

праћење деце 
Опсервација и праћење деце у васпитној групи 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

октобар и на 

даље током 

године 
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Инструктивни рад 

са васпитачима на 

избору и 

осмишљавању 

активности са 

децом 

(прилагођавање 

садржаја, облика и 

метода васпитно-

образовног рада) 

Избор игара и активности на нивоу васпитне 

групе – интегрисање плана индивидуализације у 

план рада групе 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

Континуирано 

током године 

Едукација 

васпитача 

Радни састанаци са васпитачима који раде са 

децом  са сметњама у развоју ради упознавања 

са процесом пружања додатне подршке деци 

Тим за инклузивно 

образовање 
Током године 

Стручни актив васпитача на тему посматрања и 

праћења деце са сметњама у развоју , израде 

педагошких профила и мера индивидуализације, 

као и упознавања са правилницима везаним за 

рад Тима. 

Тим за инклузивно 

образовање 
Током године 

Семинар за  васпитаче 

„Обука стручњака за примену конкретних 

поступака у циљу побољшања 

функционалности особа са сметњама у развоју“ 

Тим за инклузивно 

образовање, 

Хуманитарна 

организација 

„Дечје срце“ 

Прва половина 

радне  године 

Сарадња са 

надлежним 

установама 

здравствене и 

социјалне заштите 

Сарадња са ИРК Општине Вождовац 
 

Директор, 

помоћник 

директора, тим за 

инклузивно 

образовање 

Континуирао 

током године 

Сарадња са хуманитарном организацијом „Дечје 

срце“ 

Сарадња са Клиником за неурологију и 

психијатрију за децу и омладину , Заводом за 

психофизиолошке поремећаје и говорну 

патологију,,Проф.др Цветко Брајовић“. 

Сарадња са 

породицом 

Укључивање родитеља у процес пружања 

додатне подршке деци – израда описа детета, 

мера индивидуализације, праћење напредовања 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

 

Континуирано 

током године 

Укључивање родитеља у различите облике 

едукација заједно са васпитачима 

Тим за инклузивно 

образовање 
Током године 

Укључивање родитеља у рад васпитне групе – 

боравак у групи 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

Индивидуално, 

по потреби 

Сарадња 

саУписном 

комисијом 

Преглед медицинске документације добијене 

приликом конкурсног пријема деце у сарадњи 

са Уписном комисијом 
Тим за инклузивно 

образовање 

септембар 2019. 

и током године 

по потреби 
 

Индивидуални разговори са родитељима деце 

ради прикупљања података и проналажења 

адекватне васпитне групе 

Учешће на 

манифестацијама 
Учешће деце на манифестацији „LIX Open“ 

Тим за инклузивно 

образовање 
септембар 2019. 

п
р

и
о
р

и
т
ет

и
за

д
а
ц

и
 Планирањеи 

пружање додатне 

подршке деци са 

сметњама у 

развоју 

 

Формирање тимова за пружање додатне 

подршке деци 

 

Тим за инклузивно 

образовање, 

директор 

 

Континуирано 

током године 

 

Укључивање родитеља у процес пружања 

додатне подршке деци 

Тим за инклузивно 

образовање 

Континуирано 

током године 

 

Израда 

педагошких 

профила 
Укључивање родитеља у израду описа детета 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

 

Континуирано 

током године 
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Израда описа детета од стране васпитача групе васпитачи  

Континуирано 

током године 

Израда описа детета од стране члана 

тима/стручног сарадника објекта  

стручни 

сарадник/члан тима  

Континуирано 

током године 

Заједничка анализа описа, израда педагошког 

профила 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

Континуирано 

током године 

Планирање и 

праћење мера 

индивидуализације 

Отклањање физичких и комуникацијских 

препрека - израда плана индивидуализације  

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

Континуирано 

током године 

Праћење реализације мера индивидуализације 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

тромесечно 

шестомесечно 

Израда предлога измена и допуна мера 

индивидуализације 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

тромесечно 

шестомесечно 

Израда ИОП-а 

Тим за пружање 

додатне подршке 

детету 

по потреби 

 

 

Распоред и број група у које су укључена деца са мишљењем Интерресорне 

комисије и број објеката који ће бити обухваћени радом тима за инклузивно 

образовање биће дефинисан на првим састанцима тима за инклузивно образовање 

након сагледавања потреба.  

Подаци о деци се чувају уз вођење рачуна о поверљивости података. 

Рад тима биће документован кроз записнике са састанака и годишњи извештај.  
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9.5  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  
 

У складу са Правилником о стандардима квалитета рада Установе („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18) у радној  2018/19.  години  започет је 

нови циклус самовредновања по појединим областима рада.  

У радној 2019/20. години наставља се са радом на унапређивању и 

самовредновању области Васпитно-образовни рад , стандарда  1.1. Физичка средина 

подстиче учење и развој деце и стандарда 1.2. Социјална средина подстиче учење и 

развој деце.  Чланови ужег Тима за самовредновање радиће на изради инструмената као 

и на оснаживању ширег тима за унапређивање и преиспитивање сопствене праксе. 

Чланови ужег Тима за самовредновање рада Установе су:  

1. Тања Матић, педагог 

2. Вера Цвијановић, педагог 

3. Снежана Копривица, педагог 

4. Александра Црвенић Пацек, педагог 

5. Мирослава Јоксимовић, психолог 

6. Горда Божовић,психолог 

7. Вера Грба, сестра на превентиви 

8. Гордана Леповић, сестра на превентиви 

9. Јелена Пантелић, васпитач 

10. Кристина Николић, медицинска сестра васпитач 

11. Тања Ресановић, васпитач 

12. Мирјана Трајковић, васпитач 

13. Горица Камперелић, васпитач 

14. Мила Арсић, представник Савета родитеља 

15. Бојан Бојић, члан Управног одбора  

 

 

Планиране активности ужег тима за 

самовредновање 

 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Исходи 

Састанак чланова у циљу  анализе одабраних 

стандарда 1.1 и 1.2; анализирање потреба за радом 

са  ширим тимом на основу Извештаја о раду ПУ 

за радну 2018/19. годину; израда плана  

октобар 2019. Чланови ужег тима, 

директор Установе, 

помоћник директора 

Дефинисан план рада 

ужег тима за 

самовредновање; 

дефинисане потребе и 

начин рада са шрим 

тимом 

Састанци у циљу израде  израде потребних 

инструмената и припреме за рад са ширим тимом 

новембар-

децембар 2019. 

Чланови ужег тима, 

директор Установе, 

помоћник директора 

Урађена радна верзија 

инструмената 

Састанци чланова ужег тима у циљу анализе 

инструмената  

 

Реализација актива са ширим тимом на тему  

Физичка средина подстиче учење и развој деце 

јануар 2020. Чланови ужег тима 

 

Урађена финална 

верзија инструмената 

 

Одржан актив, урађен 

извештај 

Реализација актива са ширим тимом на тему   

Социјална средина подстиче учење и развој деце 

фебруар 2020. Чланови ужег тима, 

директор Установе, 

помоћник директора 

Одржан актив, урађен 

извештај  
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9.6  ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ  
 

По одлуци директора установе актив  за развојно планирање чине следећи чланови: 
1. Снежана Копривица педагог 

2. Александра Црвенић Пацек педагог 

3. Горда Божовић психолог 

4. Дубравка Кобац логопед 

5. Маја Чабаркапа педагог за физичко 

6. Јелена Пантелић васпитач 

7. Кристина Николић мед.сестра васпитач 

8. Борко Бодирога представник УО  

9. Мила Арсић представник Савета родитеља  

10. Лидија Хутовић директор Установе 

11. Гордана Пајдић помоћник директора Установе 

Основни задаци актива за развојно планирање у току радне 2019/20. године су: 

- израда акционог плана Развојног плана за радну 2019/20. годину 

- праћење реализације акционог плана кроз евалуацију појединачних 

активности  

- анализа постигнућа у раду Установе са члановима ужег тима за 

самовредновање. 

Припрема за самовредновање Одређивање узорка 

Формирање мини тимова 

фебруар 2020. Чланови ужег тима Одређен узорак и 

формирани мини 

тимови 

Спровођење самовредновања у целини март/април  2020. Чланови ужег и 

ширег тима  

Спроведене активности 

самовредновања 

Анализа и обрада прикупљених података за 

самовредновање у целини 

април/мај 2020. Чланови ужег тима  Обрађени подаци  

Израда извештаја о спроведеном самовредновању  јун  2020.. Чланови ужег тима Урађен извештај 

Састанци са члановима актива за развојо 

планирање  ради заједничке анализе постигнућа у 

раду Установе и договора у вези са припремама за 

израду следећег Развојног плана ПУ 

децембар 2019. 

јун 2020.. 

Чланови актива за 

развојно планирање, 

ужи тим за 

самовредновање 

Одређени развојни 

приоритети  за наредни 

период 

Планиране активности  

 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Исходи 

Састанци  чланова актива ради  израде акционог 

плана Развојног плана 

почетак септембра 

2019. 

Чланови актива за 

развојно планирање 

Израђен акциони 

план саставни је 

део годишњег 

плана рада 

Установе 

Састанци чланова актива у циљу израде 

инструмената за евалуацију појединачних 

активности  

октобар 2019. Чланови актива за 

развојно планирање 

Израђени 

инсктрументи 

Састанци чланова актива ради праћења реализације 

акционог плана Развојног плана 

децембар 2019. 

јун 2020. 

Чланови актива за 

развојно планирање 

Анализа 

добијених 

података 

Евалуација реализације акционог плана Развојног јун  2020. Чланови актива за Израђени 
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9.6.1  АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА  
 

ОБЛАСТ БР. 2:  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

           Циљ: Унапређивање квалитета васпитно-образовног рада и повећање обухвата деце 

квалитетним предшколским програмима. 

                                                      

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реали-

зације 

      ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носиоци Време 

реализ

ације 

1. Развијање 

различитих 

програма  

Стручно 

усавршавање за 

реализацију 

различитих 

програма 

(семинари, 

активи, 

хоризонтална 

размена) 

Директор, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

током 

године 

Реализовано 

стручно 

усавршавање 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

јун 2020.       

године 

Обука 

запослених за 

примену 

интегрисаног 

учења и 

пројектног 

планирања 

(организовање 

семинара, 

актива, 

консултација) 

Директор, 

васпитачи, 

родитељи и 

стручни 

сарадници 

током 

године 

Примена 

знања из 

области 

интегрисаног 

учења 

(документован

о у Књигама 

рада ) 

Директор, 

васпитачи, 

родитељи и 

стручни 

сарадници 

јун 2020.       

године 

  Развијање 

музичког 

потенцијала 

деце и 

формирање 

формирање 

дечијих хорова 

на нивоу 

објеката 

Васпитачи, 

тим за 

музичко 

током 

године 

Формирани 

дечији хорови 

на нивоу 

објеката, издат 

ЦД и 

организован 

„Чика Јовин 

музички 

фестивал“ 

Васпитачи, 

тим за 

музичко 

јун 2020.       

године 

плана  развојно планирање извештаји 

Састанци са тимом за самовредновање ради 

заједничке анализе постигнућа у раду Установе 

децембар 2019. 

јун 2020. 

Чланови актива за 

развојно планирање, 

ужи тим за 

самовредновање 

Израђени 

извештаји 
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3. Коришћење 

свих 

расположивих 

простора као 

средине за 

учење 

Креирање 

центара 

итересовања 

ван васпитних 

соба 

Директор, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

током 

године 

Креирани 

центри 

интересовања 

ван васпитних 

соба (у 

атријумима, на 

терасама, у 

холовима...) 

Директор, 

руководио-

ци, васпитачи 

и стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 

Учешће 

родитеља и 

деце у 

креирању 

центара 

интересовања 

(радионице са 

родитељима и 

децом) 

Директор, 

васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

родитељи 

током 

године 

Документован

о учешће 

родитеља и 

деце у  

креирању 

центара 

интересовања 

 

Руководио-

ци, васпитачи 

и стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 

 

 

ОБЛАСТ  БР. 3:  ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

 

Циљ: Унапређивања процеса праћења напредовања деце у развоју и учењу 

                                                          

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реали-

зације 

       ПЛАН  ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носиоци Време 

реали-

зације 

1.  Унапређивање 

систематског 

праћења дечјег 

развоја и 

напредовања  

У 

документаци- 

ји васпитача 

унети план 

посматрања и 

праћења деце 

(индивидуал-

но и на нивоу 

групе) 

Васпитач током 

године 

У документацији 

васпитача 

постоји план 

посматрања и 

праћења деце 

Руководиоци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 

Податке 

добијене 

посматрањем 

користити у 

сврху 

планирања 

 в-о рада 

Васпитач током 

године 

У документацији 

васпитача 

постоји веза 

између 

посматрања и 

планирања в-о 

рада 

Руководиоци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 
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Документова-

ти ефекте в-о 

рада  

Васпитач током 

године 

У документацији 

васпитача 

постоји веза 

између 

активности и 

напредовања 

деце 

Руководиоци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 

Заједничко 

учешће 

васпитача, 

родитеља и 

стручних 

сарадника у 

изради 

планова 

индивидуали-

зације 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници и 

родитељи 

током 

године 

Израђени 

педагошки 

профили и 

планови 

индивидуализа-

ције резултат су 

тимског рада; 

документован 

рад тимова 

Руководиоци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката, тим 

за 

инклузивно 

образовање 

јун 2020.       

године 

2. Укључивање 

деце у процес 

праћења и 

документовања 

напредовања 

Деца бирају 

садржаје за 

свој 

портфолио 

Васпитач током 

године 

Хронолошка 

евиденција 

напредовања, 

документовање 

ефеката 

планираног в-о 

рада 

Руководиоци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 

3. Значајније 

укључивање 

родитеља у 

процес праћења, 

документовања   

дечјег 

напредовања и 

развоја 

Родитеље 

више 

укључити у 

израду дечјег 

портфолиа 

 

Васпитач, 

стручни 

сарадници, 

родитељи 

током 

године 

У портфолијима 

деце присутни 

садржаји донети 

из породице 

 

Руководиоци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 

 

 

 

ОБЛАСТ БР. 4:  ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

 

          Циљ:   Унапређивање сарадње са родитељима и већа укљученост родитеља у живот и рад 

ПУ                                              

                                                            

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реализа-

ције 

      ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носиоци Време 

реали-

зације 

1 Обезбеђивање 

различитих 

облика 

укључивања 

породице у 

Родитељ као 

иницијатор 

активности 

(прикупља-

ње родитељ-

Васпитачи, 

родитељи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

директор 

током 

године 

Уважене 

иницијативе 

родитеља 

 

Руководио-

ци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 
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живот и рад ПУ 

 

ских 

иницијатива 

путем 

анкета) 

Родитељ као 

активни 

учесник у 

активностим

а унутар 

објеката и 

установе 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

директор 

током 

године 

Документова-

но учешће  

родитеља у 

активностима 

унутар 

објеката и 

Установе 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

директор 

јун 2020.       

године 

Формирање 

радне групе 

за сарадњу 

са 

породицом 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

родитељи 

Октобар 

2019.године 

Формирана 

радна група и 

израђен 

сценарио за 

тематске 

радионице са 

родитељима 

Стручни 

сарадници, 

руководио-

ци објеката, 

директор 

Јун 2020. 

године 

 

2 Подршка деци и 

породицама из 

друштвено 

осетљивих група 

Израда 

плана и 

реализација 

активности 

подршке 

породицама 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

сарадници, 

директор 

током 

године 

Израђен и 

реализован 

план подршке 

породицама 

Руководиоц

и, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката,ди

ректор 

јун 2020.       

године 

Реализација 

пројекта 

«ИНКЛУЗИ

ВНО 

ПРЕДШКОЛ

СКО 

ВАСПИТА- 

ЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊ

Е» (МПНТР) 

„Због наше 

деце - 

повежимо се“ 

 

Директор, 

координато

р пројекта и 

пројектни 

тим 

током 

године 

Укључена 

деца из 

друштвено 

осетљивих 

група (ромска 

деца) узраста 3 

до 5,5 година 

из подаваслког 

подручја  у 

систем ПВО 

Директор, 

координато

р пројекта и 

пројектни 

тим 

август 

2020. 
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ОБЛАСТ БР. 5:  ЕТОС 

 

              Циљ:    Унапређивање хоризонталне размене                                                                  

                                                                                    

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реали-

зације 

        ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носиоци Време 

реализа-

ције 

1 Хоризонтална 

размена 

Размена примера 

добре праксе са 

другим ПУ 

Директор, 

васпитачи 

и стручни 

сарадници 

током 

године 

Израда плана 

размене 

искустава и 

евалуација 

реализованих 

активности 

Директор, 

руководио-

ци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 

 

 

Циљ:   Унапређивање сарадње са локалном заједницом 

 

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реали-

зације 

        ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носиоци Време 

реализа-

ције 

 

1. 

Унапређивање 

сарадње са 

основним 

школама 

Израда и 

реализација 

плана сарадње са 

основним 

школама, на 

нивоу објеката 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

стручни 

сарадници 

основних 

школа 

током 

године 

Израђен и 

реализован 

план 

сарадње,  

записници са 

састанака 

 

 

Руководио-

ци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

Јун 

2020.године 

 

Континуирана 

размена 

информација 

између ПУ и 

основних школа  

Стручни 

сарадници 

и 

сарадници, 

стручни 

сарадници 

основних 

школа 

током 

године 

 

Реализовани 

састанци са 

представници

ма основних 

школа 

Директор, 

стручни 

сарадници и 

сарадници  

јун 2020.       

године 

5 Отварање 

Установе према 

ужој и широј 

заједници, 

повећање 

видљивости 

Установе у 

локалној 

заједници 

Формирање тима 

за промоцију 

Установе   

Директор, 

васпитачи, 

креативни 

тим 

сарадници 

и стручни 

сарадници 

Октобар 

2019. 

године 

Формиран 

тим 

Директор, 

креативни 

тим,  

сарадници и 

стручни 

сарадници 

Јун 2020. 

године 

Израда плана 

отварања 

установе према 

ужој и широј 

заједници и 

реализација тог 

плана 

Тим, 

директор, 

представ-

ници 

локалне 

заједнице 

током 

године 

Израђен 

план, 

документаци-

ја о 

реализацији 

плана 

(записници, 

фоторафије, 

извештаји...) 

Тим, 

директор 

Јун 2020. 

године 
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Неговање 

отоворености за 

прихватање 

нових идеја и 

вредности, код 

запослених (кроз 

радионице) 

Директор, 

стручни 

сарадници 

психолози 

током 

године 

Реализоване 

радионице са 

запосленима 

 

 

 

Директор, 

стручни 

сарадници 

психолози 

јун 2020.       

године 

 

 

 

 Циљ:    Прилагођавање простора потребама деце са тешкоћама у развоју и инвалидитетом 

                                                                                    

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реали-

зације 

        ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носиоци Време 

реализа-

ције 

1. Прилагођавање 

прилаза 

објектима 

потребама 

особа са 

инвалидитетом 

Израда прилазне 

рампе, паркинга 

или лифта у 

објектима у 

којима је 

потребно 

Дирекотор, 

помоћник 

директора, 

локална 

заједница 

током 

године 

Израђене 

прилазне 

рампе, 

паркинзи или 

лифтови 

Дирекотор, 

помоћник 

директора 

Јун 

2020.године 

2. Примена 

научених знања 

са семинара о 

начину рада са 

децом са 

тешкоћама и 

инвалидитетом 

Примена 

различитих 

средстава 

комуникације у 

раду са децом са 

тешкоћама у 

развоју  

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

током 

године 

Документова

на примена 

стечених 

знања са 

семинара 

Руководио-

ци, 

васпитачи и 

стручни 

сарадници 

објеката 

јун 2020.       

године 

 

 

ОБЛАСТ БР. 7:  РЕСУРСИ 

 

                                                                           

Циљ:   Обезбеђивање потребних људских ресурса 

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реали-

зације 

      ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носио-

ци 

Време 

реали-

зације 

1. Обезбеђивање 

потребног броја 

васпитача, 

стручних 

сарадника,  

сарадника и 

осталих 

запослених у 

односу на број 

деце 

Сарадња са 

надлежним 

установама 

ради 

запошљавња 

потребног 

броја радника 

Директор, 

помоћник 

директора 

током 

године 

Обезбеђен 

потребан број 

запослених у 

односу на број 

деце 

Директор, 

помоћник 

директора 

јун 2020.       

године 



63 
 

2. Укључивање 

већег броја 

стажиста и 

волонтера 

Сарадња са 

НСЗ, 

Невладиним 

организација

ма, 

факултетима 

и вишим 

школама 

Директор, 

помоћник 

директора 

током 

године 

Укључен већи 

број стажиста 

и волонтера 

Директор, 

помоћник 

директора 

јун 2020.       

године 

 

 

 

                                                                           

Циљ:    Повећање просторних капацитета 

 Приоритетни 

задаци 

Активности Носиоци Време 

реали-

зације 

      ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носиоци Време 

реали-

зације 

1. Санација, 

реконструкција 

и уређење 

објеката 

Адапитација 

старог Дома 

здравља у 

Јајинцима и 

отварање 

васпитних 

група 

Општина 

Вождовац, 

ПУ  

током 

године 

Отворене нових 

васпитних група 

Општина 

Вождовац, 

ПУ 

Јун 

2020. 

године 

Уређење 

вртића 

„Невен“ 

(изградња 

кухиње и 

магацинског 

простора у 

дворишту 

објекта) 

Општина 

Вождовац, 

ПУ  

током 

године 

Уређен објекат, 

изграђена 

кухиња и 

магацински 

простор 

 

Општина 

Вождовац, 

ПУ 

Јун 

2020. 

године 

2. Изградња нових 

објеката 

Изградња 

објекта у 

насељу Браће 

Јерковић (ул. 

Заплањска 84 

-88) 

Општина 

Вождовац, 

ПУ  

током 

године 

Изграђен објекат  Општина 

Вождовац, 

ПУ 

Јун 

2020. 

године 

Изградња 

новог вртића 

„Петар Пан“ 

Факултет за 

организацио

не науке, 

Општина 

Вождовац, 

ПУ 

током 

године 

Изграђен објекат  Факултет за 

организаци

оне науке, 

Општина 

Вождовац, 

ПУ 

Јун 

2020. 

године 
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9.7 ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 
 

Чланови тима: 

 

1. Лидија Хутовић директор Установе 

2. Тања Матић, стручни сарадник педагог 

3. Вера Цвијановић, стручни сарадник педагог 

4. Снежана Копривица, стручни сарадник педагог 

5. Александра Црвенић Пацек, стручни сарадник педагог 

6. Мирослава Јоксимовић, стручни сарадник психолог 

7. Мина Грујин,  стручни сарадник психолог  

8. Горда Божовић, стручни сарадник психолог 

9. Дубравка Кобац, стручни сарадник логопед 

10. Данка Поповић, стручни сарадник логопед 

11. Маја Чабаркапа, стручни сарадник педагог за физичко 

12. Мила Арсић,  представник  Савета родитеља  

13. Бојан Бојић, члан Управног одбора 
 
 
 

9.8   ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАЗВОЈ  
 

Чланови тима: 

1. Данка Поповић, логопед (председник) 

2. Александра Црвенић Пацек, педагог (заменик председника) 

3. Горда Божовић, психолог 

4. Лидија Хутовић, дирктор 

5. Мирјана Трајковић, васпитач 

6. Кристина Николић, медицинска сестра васпитач 

7. Светлана Бошњаковић, васпитач 

8. Јелена Пантелић, васпитач 

 

Циљеви и задаци тима: 

- израда плана стручног усавршавања у Установи и ван Установе 

- праћење стручног усавршавања у Установи и ван ње 

- обавештавање васпитно-образовног већа о актуелним семинарима 

- организација одржавања семинара у Установи и ван ње 

- праћење рада приправника 

- сарадња са струковним удружењима и другим предшколским установама ради 

организације хоризонталних размена. 
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10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
             

Циљ стручног усаврашавања у Установи је континуирано подизање квалитета 

васпитно-образовног рада који се постиже радом запослених као промишљајућих 

практичара у складу са својим потребама као и потребама предшколске Установе и 

заједнице.   

Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:  

1) предузима Установа у оквиру својих развојних активности, и то:  

(1) извођењем угледних, односно огледних активности са дискусијом и 

анализом;  

(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на 

савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног 

усавршавања ван установе, са обавезном анализом и дискусијом;  

(3) приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног 

чланка, истраживања, студијског путовања и стручне посете са обавезном 

анализом и дискусијом;  

(4) учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у 

установи, програмима од националног значаја у установи, међународним 

програмима, скуповима, семинарима и мрежама, програму огледа, раду модел 

центра;  

2) које се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова,  

3) предузима министарство надлежно за послове образовања Завод за унапређивање 

образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 

центри за стручно усавршавање;  

4) које се организују на међународном нивоу у области образовања и васпитања, 

односно учешћем на међународним семинарима, програмима обука и стручним 

скуповима везаним за образовање и васпитање;  

5) предузима васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног 

развоја,  

6) остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног 

учења.  

 

Годишњи план стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара, 

стручних сарадника и сарадника реализоваће се кроз рад следећих тела: 

 

- Васпитно-образовно веће 

- стручни активи васпитача 

- стручни активи медицинских сестара 

- актив васпитача припремног предшколског програма 

- актив ментора и приправника 

- други  облици стручног усавршавања  
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10.1 СТРУЧНИ АКТИВИ ВАСПИТАЧА И 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА  
 

Током протекле радне године у нашој Установи формирани су активи васпитача и 

медицинских сестара васпитача према узрасним групама :  

- Актив медицинских сестара васпитача јаслених група 

- Актив васпитача млађих вртићких  група 

- Актив васпитача средњих вртићких група и мешовитих 

- 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. 

 

 

 

Активи медицинских сестара васпитача 

Р.бр. Тема Реализатори Време 

реализације 

1.   Разматрање приоритетних задатака 

неге и васпитно-образовног рада 
педагози 

 

октобар 2019. 

„Истраживачки приступ у креирању 

средине за учење“ 

2.  Стручни актив 

 «Кохезија, хомогенизација, 

социјалне игре у в-о групама» 

психолози новембар 2019.. 

3.  ,,Графомоторна спретност код 

деце''. 

логопеди фебруар 2020. 

4.  ,,Физичко васпитање деце 

предшколског узраста” 
педагог за физичко 

април  2020. године 

 

 

 

 

 

Активи васпитача млађих вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време 

реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака 

васпитно-образовног рада 

директор, помоћник 

директора,стручни сарадници 
октобар 2019. 

„Истраживачки приступ у креирању 

средине за учење“ 

педагози 

2.  Стручни актив 

 «Кохезија, хомогенизација, 

социјалне игре у в-о групама» 

психолози новембар 2019.. 

3.  ,,Графомоторна спретност код 

деце''. 

логопеди фебруар 2020. 

4.  ,,Физичко васпитање деце 

предшколског узраста” 
педагог за физичко 

април  2020. године 

 

 

 



 

67 
 

Активи васпитача средњих  и мешовитих вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време 

реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака 

васпитно-образовног рада 
педагози октобар 2019. 

„Истраживачки приступ у креирању 

средине за учење“ 

2.  Стручни актив 

 «Кохезија, хомогенизација, 

социјалне игре у в-о групама» 

психолози 

новембар 2019.. 

3.  ,,Графомоторна спретност код 

деце''. 

логопеди фебруар 2020. 

4.  ,,Физичко васпитање деце 

предшколског узраста” 
педагог за физичко 

април  2020. године 

 

 

 

Активи васпитача старијих  вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време 

реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака 

васпитно-образовног рада 
педагози октобар 2019. 

„Истраживачки приступ у креирању 

средине за учење“ 

2.  Стручни актив 

 «Кохезија, хомогенизација, 

социјалне игре у в-о групама» 

психолози новембар 2019.. 

3.  ,,Графомоторна спретност код 

деце''. 

логопеди фебруар 2020. 

4.  ,,Физичко васпитање деце 

предшколског узраста” 
педагог за физичко 

април  2020. године 
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10.2 ПЛАН РАДА АКТИВА ПРИПРЕМНОГ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  
 

Припремни предшколски програм реализује се у оквиру целодневног и 

четворочасовног рада. У целодневном ППП рад се реализује у 37 група, а у 

четворочасовном у 22 групе. 

 

Редни 

број 
Тема Реализатори Време реализације 

1. 

Разматрање плана рада Актива, 

именовање руководиоца актива 

 

Договор око реализације припремног 

предшколског програма и   вођења 

педагошке документације 

 

Директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници 

 

 

 

септембар  2019. 

године 

2. 

 

Радни састанци у складу са 

приоритетним задацима 

Руководилац актива 

ППП-а, 

васпитачи ППП-а 

 

током године 

3. 
Стручни актив „Истраживачки приступ 

у креирању средине за учење“ 
педагози октобар 2019. 

4. 

Стручни актив 

 «Кохезија, хомогенизација, социјалне 

игре у в-о групама» 

психолози новембар 2019.. 

5. 

Стручни актив из области заштите деце 

од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Гордана Трмчић 

дипл.соц. радник, 

Вера Цвијановић, 

педагог 

децембар 2019. 

године 

6. 
Стручни актив 

,,Графомоторна спретност код деце''. 
логопеди фебруар 2020. 

7. 

,, Стручни актив 

Физичко васпитање деце предшколског 

узраста” 

педагог за физичко 
април  2020. године 

 

8.      Евалуација рада актива 

васпитачи ППП-а, 

Стручни сарадници 

 

јун 2020. 

 

У циљу унапређивања квалитета васпитно-образовног рада, тежиће се чешћој 

интеракцији између група  целодневног и четворочасовног ППП и  размени искустава 

кроз угледне активности. 

Индикатори успешности рада Актива: 

- одржани стручни активи,  

- реализоване активности према плану. 
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10.3 ПЛАН РАДА АКТИВА МЕНТОРА И 

ПРИПРАВНИКА 
 

 

Актив ментора и приправника у радној 2019/20. наставиће 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. који је у примени од маја 2016. године. 

 У циљу јачања професионалних компетенција васпитача  а на иницијативу 

директора Установе, у радној 2019/20. години планиран је избор нових ментора и 

појачан рад са новоформираном групом. Такође, у складу са евалуацијом рада актива 

од стране чланова актива ментора и приправника, планира се појачан рад на решавању 

педагошких ситуација. 
 

У радној 2019/20. години планиране су следеће активности: 
 

Ред. бр. Активности Реализатори 
Време 

реализације 

1.  

Провера савладаности програма увођења у 

посао медицинских сестара васпитача и 

васпитача (одлагана провера због боловања ) 

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-педагог 

Комисија за проверу савладаности 

програма увођења у посао 

  

 септембар 2019. 

 

2.  
Израда образаца за портфолио приправника 

и дневник ментора 

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-педагог 
септембар 2019. 

3.  Радни састанак са новим  менторима 
Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-педагог 
октобар 2019. 

4.  

1. Актив ментора и приправника 

(новоформирана група) „Увођење у посао и 

дозвола за рад – лиценца; израда плана 

увођења у посао“ 

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-педагог 

 

новембар 2019 

5.  

 Радни састанак са менторима са циљем 

организације угледних активности 

 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица- педагог 

новембар 2019. 

 

6.   Угледне активности ментора и приправника 
Снежана Копривица - педагог  

Тања Матић - педагог 

децембар  2019. 

 

7.  
3. Актив ментора и приправника  

„ Педагошке ситуације“ 

Тања Матић- педагог  

Снежана Копривица- педагог 
фебруар  2020. 

8.  
Провера савладаности програма увођења у 

посао 

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-педагог 

Комисија за проверу савладаности 

програма увођења у посао 

фебруар  2020. 

9.  
2. Актив ментора и приправника  „Припрема 

за активност“  

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-педагог 

 

март  2020. 
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10.  
Праћење рада приправника и ментора; 

педагошко инструктивни рад 

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-педагог 

 

током године 

11.  
Континуирана сарадња са кадровском и 

правном службом у спровођењу Правилника 

Тања Матић- педагог 

Снежана Копривица- педагог 

правна и кадровска служба 

 

током године 

 

Теме актива биће обрађене путем предавања са power-point презентацијом, 

након чега ће уследити дискусије у којима ће бити разматрана питања која се односе на 

тему актива као и на процес увођења у посао уопште. 
 

Провера савладаности програма увођења у посао васпитача, медицинских 

сестара васпитача и стручних сарадника пред комисијом у Установи подразмева: 

- извођење активности и њену одбрану у Установи, као и приказ и  одбрану 

активности стручног сарадника у Установи 

- приправник бира, у сарадњи са ментором, тему и област васпитно-образовног 

рада 

- приправник који у потпуности савлада програм, стиче право на полагање испита 

за лиценцу.  

У складу са горе наведеним правилницима у  Установи се води : 

- Евиденција, у складу са законом  

- Педагошка документација  кроз коју ментор и приправник документују процес 

учења и подучавања (портфолио приправника, дневник ментора) 

- Документација о увођењу у посао приправника наставника, васпитача и 

стручних сарадника (планови, припреме, презентације, извештаји, фото-

документација о раду актива) 

 

Индикатори успешности рада Актива: 

- одржани активи према плану 

- одржане угледне активности ментора и приправника 

- процена комисије за проверу савладаности увођења у посао о активностима 

приправника пред комисијом у Установи. 
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10.4  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Према  Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручног сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017) наставник, 

васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у 

остваривању различитих облика стручног усавршавања у Установи.  Током радне 2019/20. 

године, стално стручно усавршавање оствариваће се кроз активности које предузима Установа 

у оквиру својих развојних активности, и то: 

- Угледне активности 

- Презентације пројекта васпитно-образовног рада  кроз  хоризонталне размене између 

објеката и са другим ПУ 

- Презентација примера добре праксе кроз  хоризонталне размене између објеката и са 

другим ПУ 

- Радионице за унапређивање компетенција (стручни сарадник, васпитач, медицинска 

сестра-васпитач и родитељ) 

- Рад у стручним комисијама 

- Приказе књига / приручника или интерног истраживања 

 

СЕМИНАРИ  

Имајући у виду потребе праксе, као и листу приоритетних области стручног 

усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања прописану од стране 

министра просвете и науке РС, током радне 2019/2020. године планира се реализација 

следећих семинара:  

К1 Семинари који доприносе развоју компетенција за уже стручну област: 

- „Од питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко 

питање“, Центар за драмски метод ИнДрама, Београд 

- „Припремни предшколски програм – од основа програма до реализације“, ПУ 

„Врачар“,  Београд 

К2 Семинари који доприносе развоју компетенција за поучавање и учење: 

- „Подстицајно окружење у вртићу“, каталошки бр. 681, ЦИП-Центар за 

интерактивну педагогију 

- „Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. 

век“,каталошки бр. 425, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију 

 

К3 Семинари који доприносе развоју компетенција за подршку развоју личности 

детета и ученика: 

- „Заједничке моторичке активности деце и родитеља у ПУ“, ПУ „Раковица 

- „Позитивнно васпитање – позитивна дисциплина у вртићу“, Едукативни центар 

ПоЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА, Нови Сад 

- „У свету сенки – водич за подршку детету  жртви породичног насиља“,  Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 

- „Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу“, ПУ „Милка Диманић“ 

Власотинце, каталошки бр. 701 

- „Драмске игре – подршка посебности и различитости“, ПУ„Др Сима 

Милошевић“ Земун, каталошки бр. 705 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=3
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/all&komp=3
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К4 Семинари који доприносе развоју компетенција за комуникацију и сарадњу: 

- „Ја и други – вештине комуникације у процесу васпитања и образовања“, Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача Пирот 

- „Обука наставника за рад са проблематичним родитељима“, Друштво учитеља 

Новог Сада 

- „Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада 

установе“, Центар за стручно усавршавање Кикинда. 

РАДНЕ ГРУПЕ  
 

Радне групе као модел тј. систем  рада, и као вид стручног усавршавања 

запослених кроз систем повратних информација (едукација и рад на задатку – 

преношење информација у објекат – заједнички рад на одређеним задацима – праћење – 

повратак и размена информација у радној групи – евалуација – следећи корак...) су се 

показале успешним у реализацији задатака васпитно-образовног рада и других области 

рада наше Установе.   

У току 2019/20. године планира се:  

- Радна група за структуирање средине за учење 

Jедан од приоритетних задатака  васпитно-образовног рада за ову радну годину односи 

се на развијање истраживачког приступа у креирању средине за учење (простор у 

функцији трећег васпитача). Са тим у вези, протекле радне године на иницијативу 

директора Установе сваки објекат је одабрао простор у којем ће радити на овом задатку 

и свог представника који ће бити члан радне групе за креирање средине за учење. 

У табели су приказани одабрани простори вртића у оквиру следећих категорија: 

радна соба, холови, отворени простор. 

 

СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ БРОЈ ОБЈЕКАТА 

Двориште 12 

Трпезарија 1 

Ходник 20 

Тераса 5 

Кровна тераса 1 

Просторија бивше мале 

школе 
1 

Информатички центар 1 

Дежурна соба 1 

Библиотека 1 

Атријум 2 

Радна соба 2 

Центар за развој говора 1 

Шума 1 

Фискултурна сала 1 

Централни хол 1 

 

Свој рад настављају: 

- радна група за физичко васпитање 

- радна група за музичко васпитање 

 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1165
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Поред наведених, планира се рад следећих радних група у радној 2019/20.години: 

- Радна група за израду Бодовне листе интерног стручног усавршавања 

- Радна група за израду кодекса понашања у Установи,  

- Радна група за израду процедура за комуникацију са породицом 

као и формирање нових у складу са потребама Установе. 

Чланове радних група чиниће: директор, помоћник директора, правник, васпитачи, 

медицинске сестре васпитачи, родитељи, представници локалне заједнице, стручни 

сарадници. 

Задаци и динамика рада радних група биће одређени на првим састанцима. 

 

ПЛАН РАДА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Ове године биће поново формиран тим за физичко васпитање, кога ће чинити 

представници вртића који имају афинитета ка области физичког васпитања и желе да 

учествују у истом. Координатор тима биће педагог за физичко васпитање Маја 

Чабаркапа. 

План је да у периоду који следи васпитачи узму учешће у предстојећим спортским 

манифестацијама које ће организовати педагог за физичко васпитање у сарадњи са 

члановима тима за физичко васпитање, Установа, Град. 

Такође, биће организовани састанци и актив из области физичког васпитања,на којима 

ће бити потребно присуство чланова тима . 

 

 

ПЛАН РАДА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Музички тим је релативно нов тим који је у фази формирања и прикључивања 

васпитача који имају афинитета и желе уцешће у њему. 

План је да се у наредном пероду анимарају васпитачи за уцешће и активан рад са 

децом на музичком плану, да узму учешћа у свим манифестацијама које организује 

установа, предлагањем репертоара песмица које се могу обрађивати са децом сходно 

тематским садржајима које се могу користити на различитим догађајима и 

свечаностима, реализацијом и подстицањем свих облика музичког стваралаштва код 

деце и васпитача. 

Колегинице  васпитачи као чланови музичког тима имају задатак да у својим 

радним јединицама са децом припремне групе увежбају договорени репертоар. 

У плану је  формирања хора васитача, где би се у сарадњи са директором и 

стручном службом, дописом по радним јединицама позвали заинтересовани васпитачи 

који имају музичких афинитета. 

Формирање хора васпитача би требало разграничити од музицког тима, где би се 

пријављени васпитаци одлучили да ли као чланови музичког тима желе озбиљно и 

одговорно учешће у њему који подраумева активан рад у осмисљавању музичког 

репертоара за децу као и имплементирање у својим радним јединицама са припремним 

групама као и састанке око договора свих актуелних дешавања у нашој Установи. 

У плану је информисање о другим музичким догађајима на нивоу града и Србије 

где би наша Установа могла узети уцесце. 
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У плану је и даља сарадња са музичким школама које би својим гостовањем у 

нашим вртићима дала свој допринос у подстицању музичког развоја деце предшколског 

узраста као и реализација одласка припремних група у седисте музичке школе. 

Даља сарадња са родитељима музичарима, наставницима и члановима 

различитих институција које раде на таквим местима, на упознавању са различитим 

музичким жанровима и  промоцији квалитетних садржаја намењених деци 

предшколског узраста. 

Координатор музичког тима  је Вулетић Снежана. 

 

КРЕАТИВНИ ТИМ  

 

За потребе организације и реализације различитих манифестација Установе, учешћа 

на ликовним конкурсима и другим манифестацијама Установа је формирала Креативни 

тим. Чланови Креативног тима су васитачи и медицинске сестре васпитачи из свих 

објектата (представници објеката).  

 

АКЦИОНИ ПЛАН  КРЕАТИВНОГ ТИМА  
 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанци организатора Септембар 2019 Представник Управе и 

представник тима 

Састанци Креативног тима 

поводом организације простора 

Септембар 2019 Чланови ликовног тима 

и руководилац објекта 

домаћина 

манифестације 

Учествовање на самој 

манифестацији 

октобар.2019 Чланови ликовног 

Креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ "ЧИКА 

ЈОВА ЗМАЈ" 

 

 

 

 

 

 

Састанци организатора новембар 2019 Директор установе, 

помоћник директора 

установе, координатор  

ликовног и драмског 

тима 

Састанци ликовног тима у циљу 

разрађивања детаља плана 

организације прославе 

новембар 2019 Чланови ликовног 

креативног тима и 

координатор ликовног 

креативног тима 

Састанци са васпитним кадром 

у радној јединици где се 

одржава прослава 

Новембар 2019 координатор 

Креативног тима, 

предсатвници 

васпитног кадра радне 

јединице у којој се 

одржава прослава 

Учествовање на самој 

манифестацији 

 децембар 2019 Чланови ликовног 

Креативног тима 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 

НА ЛИКОВНИМ 

Слање дописа са упутствима за 

учешће у ликовном конкурсу  

Током године координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 
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КОНКУРСИМА 

 

 

 

 

Слање дописа са упутствима за 

учешће у ликовном конкурсу 

"Октобарски дечји салон" 

Мај месец 2020 координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

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  

Током године координатор 

Креативног ликовног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

"ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА"  

Састанак са организатором 

"Фестивала здравља" 

Март 2020 координатор ликовног 

креативног тима, 

организатори 

„фестивала здравља“ 

Састанци  ликовног тима 

задуженог за декорисање и 

прављење сценографије 

Март 2020 координатор ликовног 

креативног тима и 

представници чланова 

ликовног тима 

Учествовање на самој 

манифестацији 

Април 2020 Чланови ликовног 

креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" -

"САЈАМ НАУКЕ" 

Састанци представника 

васпитних група које учествују 

у манифестацији 

Током године, 

документација код 

стручне службе 

Представник стручне 

службе и координатор 

Креативног ликовног 

тима  

Учествовање на самој 

манифестацији 

Април/ мај 2020 Чланови  Креативног 

тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ САЛОН 

 

Слање дописа са упутствима за 

учешће у манифестацији Музеја 

примењене уметности Дечји 

октобарски салон 

Током маја месеца координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

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 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци Креативног тима у 

циљу евалуације завршене 

манифестације 

Током године Чланови Креативног 

ликовног тима и 

координатор 

Креативног тима 

Евалуација рада ликовног 

креативног тима 

Јануар 2020, јун 

2020 

координатор 

Креативног ликовног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

Слање дописа по терену 

објектима који су учествовали у 

манифестацијама 

Током године координатор 

Креативног ликовног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

Писање акционог плана и 

планирање за наредну школску 

годину на основу евалуације 

Током јуна месеца 

2020 

координатор 

Креативног ликовног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 
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11. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 

САРАДНИКА 
 

 

11.1 ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 
 

Током радне 2019/20. године  педагози Установе своје задатке реализоваће у 

свим областима  у складу са Програмом свих облика рада стручних сарадника, Планом 

рада Установе за радну 2019/2020. годину, као и у складу са потребама Установе. 

Детаљнији планови о раду у тимовима, радним групама, активима, пројектима,  налазе 

се у плановима тимова, актива, радних група, пројеката. 

  

ОБЛАСТИ ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА 

РАДА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1. Планирање и 

програмирање васпитно– 

образовног рада  

 

- Учествовање у изради 

плана самовредновања  и 

инструмената за 

самовредновање за 

област «Васпитно-

образовни рад» 

стандарди 1.1. Физичка 

средина подстиче развој 

и учење и 1.2. Социјална 

средина  

децембар 2019. 

– фебруар 

2020.године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

-  Учествовање у изради 

плана  посебних и 

специјализованих 

програма и пројеката 

Установе  

септембар 

2019. и током 

године 

Снежана 

Копривица 

Вера Цвијановић 

Тања Матић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Учествовање у изради 

акционих планова 

објеката и мини 

пројеката на нивоу 

васпитних група (кроз 

састанке и индивидуалне 

консултације са 

васпитачима) 

септембар 

2019., током 

године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

Учешће у изради 

годишњег Плана рада 

Установе за радну 

2019/2020.годину 

(писање Плана рада 

Установе) 

септембар 

2019. године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

2.  Праћење и вредновање 

васпитно-образовног 

 рада 

 

- Рад на развијању и 

примени инструмената за 

самовредновање и 

инструментима за рад 

педагога 

 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 
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- Рад на унапређивању 

васпитно-образовног 

рада према стандардима 

квалитета рада ПУ (кроз 

редовне и ванредне 

обиласке објеката уз 

коришћење 

инструмената за рад 

педагога) 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

Пацек 

- Учествовање у раду 

комисије за проверу 

савладаности програма 

увођења у посао 

васпитача 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

 

Учешће у изради 

годишњег Извештаја о  

раду Установе за радну 

2019/2020.годину 

(допуна анкета за 

васпитаче, израда анкета 

за родитеље, обрада 

анкета за васпитаче и 

родитеље, писање 

Извештаја рада 

Установе) 

јул – 

септембар 

2020. године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Сагледавање праксе из 

угла рефлексивних 

практичара 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Праћење 

имплементације 

реализованих семинара 

кроз непосредан увид у 

Књиге васпитно-

образовног рада и Књиге 

неге и васпитно-

образовног рада, групне 

портфолије 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Педагошко-

инструктивни рад у 

објектима,  оснаживање 

васпитача и медицинских 

сестара васпитача за 

самосталну израду 

инструмената за 

посматрање и  примене 

података у планирању 

васпитно образовног 

рада   

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

3. Рад са васпитачима 

- Педагошко- 

инструктивни рад са 

менторима и 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 
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приправницима кроз 

стручне активе и 

идивидуалне 

консултације 

- Пружање помоћи 

васпитачима у 

реализацији угледних 

активности, припреми 

радова, излагања на 

стручним скуповима, 

родитељским састанцима 

и др. 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Анализа уочених 

тешкоћа при преласку 

деце из јасала у вртић и 

адаптацији новоуписане 

деце; планирање  

адаптације и начина 

укључивања родитеља 

септембар 

2019., током 

године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Праћење и 

унапређивање начина 

вођења педагошке 

документације васпитача 

(увид у Књиге васпитно-

образовног рада и Књиге 

неге и васпитно-

образовног рада уз 

коришћење Обрасца, 

састанци са васпитачима 

и индивидуалне 

консултације) 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Припрема и реализација 

актива ППП-а 
током године 

Вера Цвијановић  

- Реализација узрасних 

актива на тему 

„Истраживачки приступ 

у креирању средине за 

учење“ 

октобар 2019. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

 

Подршка васпитачима у 

креирању средине за 

учење и развој као трећег 

васпитача (кроз стручне 

активе, штампане 

материјале, састанке са 

колективом објеката и 

индивидуалне 

консултације са 

васпитачима) 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 
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4. Рад  са  децом 

- Рад са децом одвијаће 

се у оквиру редовних 

задатака  и  обилазака 

објеката  и  у оквиру 

реализације посебних 

програма и пројеката 

Установе 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек  

- Учествовање у 

планирању мера 

индивидуализације за 

децу којој је потребна 

додатна подршка  

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

5. Рад са 

родитељима,односно 

старатељима 

-  Пружање стручне 

подршке породици са 

циљем унапређивања 

родитељских  

компетенција кроз 

писане материјале и 

индивидуалне разговоре 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Укључивање родитеља, 

старатеља у поједине 

облике рада Установе 

(васпитно-образовни рад, 

пројекти, тимови) у 

сарадњи са васпитачима 

у оквиру пројеката 

Установе 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

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 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Редовни састанци 

стручних сарадника и 

директора са циљем 

израде планова  

обилазака објеката, 

анализе стање у 

објектима/групама и 

даљег планирања 

унапређивања према 

стандардима квалитета 

рада ПУ и уједначавања 

рада на терену (на основу 

спроведених увида и 

исказаних потреба 

објеката).  

Евалуација сопственог 

рада 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

- Реализација узрасних 

актива на тему 
октобар 2019 

Снежана 

Копривица 
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„Истраживачки приступ 

у креирању средине за 

учење“ 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

7. Рад у стручним органима 

и тимовима 

 - Учешће у раду тима за 

заштиту од 

дискриминације,  

насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Учешће у раду тима за 

инклузивно образовање 

- Учешће у раду тима са 

самовредновање 

-Учешће у раду актива  

за развојно планирање  

- Учешће у раду 

васпитно-образвног већа 

- Организација и учешће 

у раду  актива 

припремног 

предшколског програма 

- Организација и учешће 

у раду  актива ментора и 

приправника 

- Учешће у раду 

стручних актива 

васпитача и медицинских 

сестара-васпитача на 

нивоу објеката     

- Учешће у раду 

пројектног тима 

„Инклузивно“ 

предшколско васпитање 

и образовање“  (МПНТР) 

- „Због наше деце - 

повежимо се“                                                                                                                                                                                                                 

током године, 

према плану 

рада тимова и 

стручних 

актива 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 

8. Сарадња са надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

- Сарадња са надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом локалне 

самоуправе одвија се у 

оквиру редовних 

задатака педагога у 

Установи и пројеката. 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

9. Вођење документације, 

припрема за рад и стручно 

усавршавање 

- Вођење документације, 

припрема за рад и 

стручно усавршавање 

(похађање семинара, 

конференција...) 

током године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић Пацек 
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11.2  ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 
 

Током радне 2019/20. године психолози Установе своје задатке реализоваће у 

следећим активностима: 

ОБЛАСТИ               ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА 

РАДА 

СТРУЧНИ 

САРАДНИК 

1. Планирање и 

програмирање 

васпитно– образовног 

рада  

-Учешће у изради и усвајању 

годишњих докумената Установе 

(годишњи извештај о раду 

Установе 2018/19; годишњи план 

рада Установе 2019/20) 

 

Септембар 

2019 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Израда месечних планова и 

извештаја стручног сарадника, 

учешће у изради плана рада 

актива, тимова, радних група, 

пројеката,  посебних програма 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учествовање у планирању мера 

индивидуализације за децу са 

тешкоћама,  рада са децом  из 

осетљивих група, подршка у 

кризама и акцидентима  ( као 

чланови мини тимова,  Тима за 

ИО и као стручни сарадник у 

објекту) 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учествовање у разматрању  

начина реализације акционих 

планова објеката, предлога 

усавршавања запослених, 

предлога активности и пројеката  

који могу допринети унапређењу 

квалитета в-о рада у групама и на 

нивоу објеката  

Септембар 

2019 и током 

радне године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

- Учешће у области развијања 

средине за учење и игру у 

групама и у објектима 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у планирању и 

имплементацији новина у в-о 

раду, унапређењу документовања 

развоја и напредовања деце,  

интегрисаног учења, пројектног 

планирања в-о рада итд. 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Упознавање и имплементација 

нових основа ПВО 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у планирању и 

реализацији повећања обухвата 

деце на Општини Вождовац и 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин,  
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имплементацији 

диверсификованих програма ПУ 

(Пројекти у Установи, 

четворочасовни програми итд.) 

Горда 

Божовић 

2.  Праћење и 

вредновање васпитно-

образовног 

 рада 

-Рад на развијању и примени 

модела, техника и инструмената 

за праћење развоја и напредовања 

деце, планирања в-о рада и 

документовања  

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у самовредновању 

Установе  

Током радне 

године 

Тим ће бити 

имениван у 

септембру 

-Учешће у изради и анализи в-о 

рада, годишњих анкета о раду 

Установе за  радну 

2019/20.годину  

Јун-август 

2020. 

Мирослава 

Јоксимовић,  

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Праћење и вредновање в-о рада у 

групама (увид у РК, активности 

итд.), примене и евалуација мера 

индивидуализације и 

интервенција у групама (у мини 

тимовима објеката, са Тимом за 

ИО, Тимом за заштиту деце од 

н/з/з и као стручни сарадник у 

објекту) 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

3.Рад са васпитачима 

-Пружање подршке васпитачима 

у планирању и реализацији 

редовног васпитно-образовног 

рада са децом и предлагање мера 

за унапређење 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Пружање  подршке васпитачима 

у раду при адаптацијама, раду са 

децом са  тешкоћама,  

специфичностима, децом из 

осетљивих група  и  њиховим 

породицама 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Саветодавни рад усмерен на 

подстицање дечјег развоја и 

напредовања и коришћења 

различитих техника и 

инструмената систематског 

праћења, вредновања, 

документовања, планирања  в-о 

рада (индивидуални, тимски 

састанци, хоризонтална размена 

итд.) 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

 -Организација и реализација 

стручног усавршавања васпитача 

(семинари, обуке, активи, 

хоризонталне размене итд.): 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 
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1.Истраживање-Значај и улога 

трећег васпитача у групи, из угла 

васпитача 

Током радне 

године 

Мина Грујин 

2.Рад на сарадњи између јаслених 

и вртићких група 

Током радне 

године 

Мина Грујин 

3.Сарадња са радном групом за 

музику-план за значајније 

укључивање музике у васпитним 

групама 

Током радне 

године 

Мина Грујин, 

Мирослава 

Јоксимовић 

4.Стручни узрасни активи : 

Кохезија, хомогенизација, 

социјалне игре у в-о групама 

Новембар 

2019 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Горда 

Божовић, 

Мина Грујин  

-Рад на јачању васпитачких 

компетенција, посебно   у 

областима разумевања динамике 

односа у групама, комуникације, 

подршке напредовању и развоју 

деце, рефлексивности у пракси  

  Током радне       

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

- Подршка васпитачима у раду са 

родитељима/старатељима и 

остваривању сарадње и 

партнерства са породицама 

(укључивање родитеља/старатеља 

у планирање, праћење 

напредовања деце,  креативног 

рада васпитне групе и вртића и 

др.) 

Током радне      

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Пружање подршке васпитачима- 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу   

увођења у посао (Актив ментора 

и приправника) 

Током радне      

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

- Рад са васпитачима, 

мед.сестрама у оквиру тимова, 

радних група, актива установе 

(Тим за заштиту од д/н/з/з/; Тим 

за самовредновање, Актив за 

развојно планирање итд.) 

Током радне 

године 

Тимови ће 

бити 

именовани у 

септембру 

2019 

-Учешће у организацији угледних 

активности, припремама и изради 

радова, пројеката, излагања на 

стручним скуповима, 

родитељским састанцима и др. 

Током радне       

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

4. Рад  са  децом 

-Рад са децом одвијаће се у 

оквиру редовних задатака, 

обилазака васпитних група, као и 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 
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у оквиру реализације посебних 

програма и пројеката Установе  

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у праћењу  процеса 

адаптације, подршка  у групи, у 

превазилажењу тешкоћа 

адаптације  

Септембар 

2019 , током 

радне године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у праћењу дечјег  развоја 

и напредовања (учествовање у 

активностима групе, опсервације 

у групи, сарадња са васпитачима 

и родитељима у процесу праћења, 

планирања в-о рада  и  

документовања) 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у идентификовању деце 

којој је потребна додатна 

подршка у процесу васпитања и 

образовања и 

осмишљавању, праћењу 

реализације и евалуацији 

индивидуализованог приступа у 

раду са децом 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у мини тимовима 

(васпитач, стручни сарадник, 

родитељ/старатељ) за подршку 

деци за коју се обезбеђују мере 

индивидуализације и  ИОП 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Пружање подршке деци из 

осетљивих друштвених група 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Пружање психолошке помоћи и 

подршке  деци,   васпитним 

групама,  васпитачима и 

породицама  у акцидентима и 

кризама  

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

5. Рад са 

родитељима,односно 

старатељима 

-Индивидуални и тимски 

саветодавни рад са 

родитељима/старатељима, као 

сарадник у објекту и члан тимова 

установе  

Током радне 

 године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у планирању активности 

и изради анкета за родитеље у 

вези са њиховим интересовањима 

у области дечјег развоја и 

васпитања и приликама за 

учествовање и партнерство у 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 
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животу и раду вртића 

-Учешће у упознавању 

родитеља/старатеља са значајним 

темама у оквиру тематских 

родитељских састанака, рада 

тимова Установе 

 

Током радне  

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Подршка 

родитељима/старатељима, 

породицама,  из осетљивих група 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Унапређивање кутака и паноа за 

родитеље/старатеље адекватним 

нформацијама, текстовима, 

флајерима  

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

6. Рад са директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем детета 

-Сарадња са директором, 

сарадницима, стручним 

сарадницима, васпитачима,  у 

оквиру рада објеката, стручних 

тимова, комисија, радних група, 

пројектних тимова, затим,  

континуирана размена 

информација и  консултације, 

нагласак на тимском раду у 

оквиру редовних и приоритетних  

задатака психолога 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Сарадња, тимски рад, са 

тимовима установе, социјалним 

радницима и одговарајућим 

установама (МПНТР, ГЦСР, ДЗ, 

О.Ш, ИРК. и др.) у ситуацијама 

потребе за додатном подршком 

деци и породицама  

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина рујин, 

Горда 

Божовић 

-Сарадања са «личним 

пратиоцима» деце 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

7. Рад у стручним 

органима и тимовима 

- Учешће у раду тима за заштиту  

од дискриминације, насиља,   

злостављања и занемаривања 

-Учешће у раду тима за 

инклузивно образовање 

  -Учешће у раду тима са  

самовредновање установе 

  -Учешће у раду тима за стручно 

усавршавање 

  - Учешће у раду актива за 

развојно планирање 

  - Учешће у раду васпитно-

образвног већа 

  - Учешће у раду актива ментора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током радне 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

тимова, 

комисија  

биће 

именовани 

углавном у 

септембру 
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и приправника 

   -Учешће у комисији за увођење 

у посао приправника 

      -Учешће у раду комисије за 

праћење деце на     специфичним 

режимима исхране 

     - Учешће у радним групама 

Установе (набавка литературе, 

израда анкета и др.) 

2019. 

-Учешће у превентивним и 

интервентним активностима Тима 

за заштиту од д/н/з/з: израда 

штампаног материјала, радионице 

и други облици едуковања, 

састанци са различитим актерима 

локалне заједнице и др. 

Током радне 

године 

Чланови 

тимова  ће 

бити 

именован у 

септембру 

2019 

-Рад у ИРК Општине Вождовац Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

-Учешће у  пројектним тимовима: Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

(замена: Горда 

Божовић) 
«Инклузивно предшколско 

васпитање и образовање»  

(МПНТР)-Пројекат „Због 

наше деце - повежимо се“ 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом локалне 

самоуправе 

Сарадња са надлежним 

установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне 

самоуправе одвија се у оквиру 

редовних задатака психолога у 

Установи: сарадње на 

реализацији пројеката у 

Установи, укључивања у 

пројектне активности васпитних 

група које ангажују друге 

установе и организације, 

укључивање актера из локалне 

заједнице у живот вртића, 

сарадња са др. установама у 

оквиру посебних задатака, 

хоризонталне размене са другим 

установама, стручна 

усавршавања,  чланства у 

професионалним удружењима, 

итд. (МПНТР, ГЦСР, ИРК, ДЗ, 

ОШ., СЦ, ГО, хуманитарне орг., 

установе културе, спорта, 

образовања  итд.) 

 

Током радне 

године 

 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 
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9.  Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно усавршавање 

 

Вођење документације, припрема 

за рад и стручно усавршавање, 

одвија се у оквиру редовних 

задатака психолога у Установи. 

 Вођење документације ће се 

обављати у оквиру свих задатака 

психолога, као и у оквиру 

унапређивања документовања, 

праћења из разних области ПВО 

(праћење напредовања васпитних 

група, појединачне деце, 

пројектних активности итд.). 

 

 

Током радне 

године 

 

 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда 

Божовић 

Планирано је стручно 

усавршавање у областима: 

 

 

 

 

Током радне 

године 

 

 

 

 

 

 

Горда 

Божовић 

 

 

 

1.Унапређење тимског рада и 

кохезије у групама и објектима, 

тим-билдинг,  превенција 

изгарања; 

Нове основе  ПВО;  

Рад децом и породицама које 

имају потребу за додатном 

подршком  

 

2. «Ментална хигијена развојног 

доба“ (ИМЗ); 

„Критичко мишљење“ 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

3. Музика у вртићу 

„Методе за спречавање 

непожељних понашања код 

деце“; 

Дефицит пажње и 

хиперактивност код деце 

Током радне 

године 

Мина Грујин 



 

88 
 

11.3  ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 
 

Током радне 2019/20. године  педагог за физичко васпитање Установе своје 

задатке реализоваће у свим областима  у складу са Програмом свих облика рада 

стручних сарадника, Планом рада Установе за радну 2019/2020. годину, као и у складу 

са потребама Установе. Детаљнији планови о раду у тимовима, радним групама, 

активима, пројектима,  налазе се у плановима тимова, актива, радних група, пројеката. 

 

ОБЛАСТИ ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА 

РАДА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

1. Планирање и 

програмирање 

васпитно– 

образовног рада  

-  Учествовање у изради плана  и програма и 

пројеката Установе  

септембар 2019. и 

током године 

 

Маја Чабаркапа 

- Учествовање у изради акционих планова објеката 

и мини пројеката на нивоу васпитних група (кроз 

састанке и индивидуалне консултације са 

васпитачима) 

током године 

 

Маја Чабаркапа 

Учешће у изради годишњег Плана рада Установе за 

радну 2019/2020.годину (са акцентом на план рада 

педагога за физичко васпитање) 

септембар 2019. 

године 

 

Маја Чабаркапа 

2.  Праћење и 

вредновање 

васпитно-

образовног 

 рада 

- Рад на унапређивању васпитно-образовног рада 

према стандардима квалитета рада ПУ (кроз 

редовне и ванредне обиласке објеката ) 

током године 

 

Маја Чабаркапа 

-Праћење дечијег развоја и идентификација 

потреба и афинитета деце кроз предлагање 

активности за подстицај развоја. 

током године 

 

Маја Чабаркапа 

- Педагошко-инструктивни рад у објектима са 

акцентом на физичко васпитање 
током године 

 

Маја Чабаркапа 

3. Рад са 

васпитачима 

- Сарадња са васпитним особљем који су се у 

оквиру свог акционог плана определили за области 

физичког васпитања 

током године 

 
Маја Чабаркапа 

- Пружање помоћи васпитачима у реализацији 

угледних активности, припреми радова, излагања 

на стручним скуповима, родитељским састанцима и 

др. 

током године 

 

Маја Чабаркапа 

- Помоћ при осмишљавњу уређења холова, сала, 

тераса и дворишта вртића, као и реализација истог. 
током године 

 

 

Маја Чабаркапа 

-Демонстрација активности физичког васпитања 

примерених узрасту групе. 
током године 

 

Маја Чабаркапа 

- Реализација актива на тему ,,Физичко васпитање 

деце предшколског узраста” 

Фебруар 2020. 

године 

 

Маја Чабаркапа 

4. Рад  са  децом 

- Рад са децом одвијаће се у различитим формама и 

облицима рада (едукативних и спортско-

рекреативних ), на различитим нивоима рада. 

током године 

 

 

Маја Чабаркапа 

-Реализација различитих типова и видова 

активности физичког васпитања са децом. 
током године 

 

Маја Чабаркапа 

- Пружање подршке деци из ПУ,,Чика Јова Змај“ 

при учествовању у различитим спортским 

манифестацијама 
током године 

 

 

Маја Чабаркапа 
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5. Рад са 

родитељима,одно

сно старатељима 

-  Организовање заједничких активности родитеља 

и деце 
током године 

 

Маја Чабаркапа 

- Организовање и учествовање у различитим 

манифестацијама на нивоу Установе и града. 
током године 

 

Маја Чабаркапа 

6. Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

детета 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима 

у оквиру рада стручних тимова и радних група и 

редовна размена информација 

током године 

 

Маја Чабаркапа 

- Редовни састанци стручних сарадника и 

директора са циљем израде планова  обилазака 

објеката, анализе стање у објектима/групама и 

даљег планирања унапређивања према стандардима 

квалитета рада ПУ и уједначавања рада на терену 

(на основу спроведених увида и исказаних потреба 

објеката).  

Евалуација сопственог рада 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

Маја Чабаркапа 

7. Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

 - Учешће у раду тима за заштиту од 

дискриминације,  насиља, злостављања и 

занемаривања 

- Учешће у раду тима за инклузивно образовање 

- Учешће у раду тима са самовредновање 

-Учешће у раду актива  за развојно планирање  

- Учешће у раду васпитно-образвног већа 

- Организација и учешће у раду  актива припремног 

предшколског програма 

- Учешће у раду стручних актива васпитача и 

медицинских сестара-васпитача на нивоу објеката     

- Учешће у раду пројектног тима „Инклузивно“ 

предшколско васпитање и образовање“  

(МПНТР) - „Због наше деце - повежимо се“                                                                                                                                                                                                                 

током године, 

према плану рада 

тимова и 

стручних актива 

Маја Чабаркапа 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

- Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе одвија се у оквиру редовних задатака 

педагога за физичко васпитање у Установи и 

пројеката. 

(Дечији маратон, Змајада, Жабац Олимпијада, 

Ролеријада, Спортска бајка, РТС крос, LIX OPEN, 

Шаховски турнир) 

током године 

 

 

Маја Чабаркапа 

9. Вођење 

документације, 

припрема за рад 

и стручно 

усавршавање 

- Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање (похађање семинара, конференција...) 

током године 

 

Маја Чабаркапа 
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11.4  ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА 
 

 

 

Током радне 2019/20.године логопеди Установе своје задатке реализоваће у 

следећим областима рада: 

 
 

ОБЛАСТИ 

 

 ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РАДА 

 

НОСИОЦИ 

Планирање и 

програмирање 

васпитно 

образовног рада 

 

- Учешће у  изради  годишњег   Плана рада Установе 

за радну 2019/20. годину  

(са акцентом на годишњи план рада стручног 

сарадника логопеда 

август –

септембар 

2019.године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

- Учешће у  изради  годишњег   Плана рада Установе 

за радну 2020/21. годину  

(са акцентом на годишњи план рада стручног 

сарадника логопеда) 

август –

септембар 

2020.године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

-Учешће у припреми и изради педагошких профила, 

мера индивидуализације, ИОП-а (у сарадњи са 

дефектологом и стручним сарадницима). 

 

Током  

године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

Праћење и 

вредновање 

васпитно 

образовног рада 

 

-Учешће у изради годишњег Извештаја о  раду 

Установе за радну 2018/2019.годину  

(са акцентом на годишњи извештај рада стручног 

сарадника логопеда) 

 

јул– септембар 

2019.године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

-Учешће у изради годишњег Извештаја о  раду 

Установе за радну 2020/2021.годину (са акцентом на 

годишњи извештај рада стручног сарадника логопеда) 

 

август – 

септембар 

2020.године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

-Праћење и вредновање васпитно образовног рада 

одвијаће се у оквиру редовних задатака, приликом 

обилазака радних јединица. 

 

Током  

године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Праћење развоја говорно-језичких способности код 

деце. 

Током  

године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Учешће у праћењу и вредновању примена мера 

индивидуализације и ИОП-а. 

Током 

године 

 

Дубравка 

Кобац 

-Праћење усклађености облика, метода и средстава 

васпитно образовног рада са потребама и 

могућностима деце са проблемима у говорно језичком 

развоју. 

 

Током  

године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 
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Рад са 

васпитачима 

 

-Пружање помоћи и подршке васпитачима и 

мед.сестрама васпитачима у раду са децом која имају 

одступања у говорно-језичком развоју,кроз 

саветодавно инструктивне активности и штампани 

материјал.  

 

Током године 

кроз редовне 

обиласке 

објеката 

 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

 

 

 

-Учешће у припреми и реализацији узрасних актива. Током године Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Реализација узрасних актива на тему: ,,Графомоторна 

спретност код деце''. 

Фебруар 

2020.године  

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Пружање помоћи и подршке васпитачима и 

мед.сестрама васпитачима  у индивидуализацији 

васпитно-образовног рада. 

 

Током 

 године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

-Саветодавно инструктивне  активности за рад са 

децом у оквиру групе са циљем подстицања развоја 

говорно језичких и графомоторних способности . 

 

Током  

године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Рад са васпитачима и медицинским сестрама 

васпитачима на попуњавању  Развојних скала за 

процену и праћење комуникативних способности  деце  

на основу запажања о развоју деце . 

Новембар 

2019.године 

Април 

2020.године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Сарадња и пружање подршке васпитачима у праћењу, 

вредновању и прилагођавању постављених циљева 

индивидуалних васпитно-образовних планова у складу 

са напредовањем деце са посебним образовним 

потребама. 

 

 

Током  

године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

- Пружање помоћи и подршке васпитачима и 

мед.сестрама васпитачимау припремама за излагање 

на стручним сусретима, родитељским састанцима и 

др. 

 

Током 

 године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

- Рад са медицинским сестрама васпитачима на 

реализацији  пројеката: ,,Рано препознавање 

поремећаја говора и социо-емоционалног развоја 

деце''. 

 

Током 

 године 

 

Дубравка 

Кобац 

 

-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  артикулационих, 

графомоторних, језичких способности код деце  ППП 

(четворочасовног и целодневног),а по потреби и 

процена говорно језичких способности деце осталих 

узрасних група -вртићких и јаслених(по позиву 

васпитача, медицинске сестре васпитача или 

родитеља/старатеља). 

 

Септембар 

2019.године –

јун 2020 .године 

 

 

 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 
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-Праћење развоја говорно  језичких функција код деце 

у групи. 

Септембар 

2019.године –

јун 2020.године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Превентивне активности са децом код којих је 

недовољно развијена говорно језичка структура и 

графомоторна спретност. 

Септембар 

2019.године –

јун 2020.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. 

Током године 

према плану 

рада Тима за 

инклузивно 

образовање. 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

Рад са 

родитељима/ 

старатељима 

 

- Логопедско саветовалиште (саветодавно 

консултативни и инструктивни рад са 

родитељима/старатељима). 

 

  

Септембар-јун  

свака среда у 

месецу, објекат 

,,Шећерко''  

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

 

-Прикупљање и обрада података о деци са 

одступањима у говорно језичком развоју. 

Током  

године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Сарадња са  родитељима при изради индивидуалног 

васпитно-образовног плана. 

Током године. Дубравка 

Кобац 

-Учешће на тематским родитељским састанцима и 

трибинама. 

Током године. Дубравка 

Кобац  

Данка 

Поповић 

- Израда флајера и  ,,Корисних савета 

логопеда''(информативни материјал за родитеље). 

Током године. Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима и 

личним 

пратиоцем детета 

-Сарадња са директором и стручним сарадницима 

остварује се  у оквиру рада стручних тимова, комисија 

и радних група, као и  разменом информација на 

редовним састанцима и путем мејла. 

Током         

године. 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Сарадња са личним пратиоцем детета. Током   године. Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учешће у раду актива припремног предшколског 

програма. 

Током године, 

према      плану 

рада тимова и 

стручних    

актива 

 

Током 

године 

јун 2019 

 

Октобар         

2019.- 

октобар 

2022.године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

Учешће у раду тима за инклузивно образовање. Дубравка 

Кобац 

 

-Учешће у раду васпитно образовног већа. 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Учешће у раду актива за развојно планирање Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Учешће у раду комисије  за пријем деце у ПУ као 

сарадник приликом уписа. 

Дубравка 

Кобац 
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-Учешће у оквиру рада пројектног тима на 

инплементацији и реализацији пројекта ,, Због наше 

деце-повежимо се''.  

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

 

-Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицом локалне самоуправе одвија 

се у оквиру редовних задатака логопеда. 

      Током 

      године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Сарадња са логопедима из других предшколских, 

здравствених и специјализованих установа. 

Током године,  

 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Сарадња  са Факултетом за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, Универзитета  у  Београду ( стручна 

пракса, реализација вежби , менторство, стручно 

усавршавање, истраживања ...). 

 

март-април 

2020. године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

 

 

 

 

 

 

Вођење  

евиденције 

и стручно 

усавршавање 

Вођење документације, евиденције о логопедској 

процени, праћењу деце (развојне скале за процену 

комуникативних способности деце)  одвија се у току 

редовних задатака логопеда у Установи. 

      Током  

године 

 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Праћење стручне литературе и праћење информација 

о иновацијама код нас и у свету. 

 

Током  

године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 

-Стручно усавршавање  логопеда (акредитовани и 

неакредитовани семинари, обуке, стручни скупови, 

конференције, симпозијуми...). 

Током 

 године 

Дубравка 

Кобац 

Данка 

Поповић 
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11.5   ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА  
 

                  

Током радне 2019/20 год., социјални радници Установе своје задатке реализоваће у 

следећим областима рада: 

 

ОБЛАСТ РАДА ЗАДАЦИ 

ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИ-

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

Планирање и 

програмирање 

социјалног рада 

-Учешће у изради годишњег плана и 

извештаја о раду Установе 
јул-август 

2020. 

социјални 

радници 

Активности на 

унапређењу 

социјалне функције у 

ПУ 

 

- Учешће у пријему  деце у ПУ по 

конкурсу за 2020/21. годину 

- Учешће у пријему деце у ПУ током 

године 

мај-јун 2020. 

током године 

Гордана 

Трмчић 

- Учешће у формирању и структуирању 

васпитних група 

- Праћење и анализирање попуњености 

капацитета на нивоу групе :јаслице- 

вртића 

током године 
социјални 

радници 

Рад са васпитачима 

 

- Размене информација о деци и 

породици, у циљу сагледавања 

породичног и ширег социјалног 

контекста и услова одрастања деце 

кроз индивидуалне разговоре, увид у 

радне књиге васпитача и осталу 

расположиву документацију 

током године 
социјални 

радници 

- Сарадња са васпитачима у домену 

идентификације проблема поједине 

деце, условљених породичним и 

социјалним разлозима и пружања 

подршке детету и породици 

током године 
социјални 

радници 

- Едукација васптача кроз стручне 

активе на тему рада са породицама из 

друштвено-осетљивих група (анализа 

ситуација, поступање) 

новембар-

децембар 2019. 

током године 

социјални 

радници 

 - Формирање радне групе 

(укључивање стручних радника ГЦСР 

Оделење Вождовац) са циљем израде 

приручника о поступању у различитим 

ситуацијама у раду са друштвено-

осетљивим групама 

јануар-март 

2020. 

директор, 

стручни 

радници 

Центра, 

васпитачи, 

социјални 

радници 
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Рад са родитељима 

односно старатељима 

 

- Пружање стручне помоћи 

родитељима-старатељима око 

остваривања права из домена социјалне 

и породично-правне заштите 

(индивиуални разговори, упућивање у 

надлежне установе) 

- Информисање породице о правима 

деце и родитеља из области друштвене 

бриге о деци, социјалне заштите, 

функционисања породице и 

породичних односа (индивиуални 

разговори, упућивање у надлежне 

установе, израда писаних 

материјала/флајера за кутке за 

родитеље) 

током године 
социјални 

радници 

Рад са директором, 

стручним 

сарадницима и 

педагошким 

асистентом 

 

- Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада тимова, 

комисија и радних група и редовна 

размена информација са терена 

током године 
социјални 

радници 

-Рад (активно учешће на састанцима) и 

консултације са директором приликом 

тромесечних редовних састанака са 

тимом ГЦСР-Одељење Вождовац  

током године 

директор, 

социјални 

радници, 

педагог, 

психолог 

- Рад са педагошким асистентом у 

пројекту „Инклузивно предшколско 

васпитање и образовање“ 

током године 
Алтана 

Егелић 

Рад са запосленима у 

Установи 

- Индивидуални саветодавни рад са 

запосленима поводом проблема у 

њиховом породичном или личном 

функционисању 

током године 
Алтана 

Егелић 

.Посредовање у случају злостављаља 

на раду-мобинга (лица за подршку) 
током године 

социјални 

радници 

Предавање за запослене : „Мобинг-

злоставњање на раду – шта треба да 

знамо“ 

фебруар 2020. 
социјални 

радници 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учешће у раду тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања 

током године 
Гордана 

Трмчић 

-Учешће у уписној комисији ПУ 
током године 

Гордана 

Трмчић 

-Учешће у раду тима за инклузивно 

образовање током године 
Алтана 

Егелић 

-Учешће у пројекту „Инклузивно 

предшколско васпитање и образовање“ 
током године 

Алтана 

Егелић 

- Посредовање у поступку заштите од 

злостављања на раду 
током године 

социјални 

радници 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

- Сарадња са социјалним, образовним и 

здравственим установама (Центар за 

социјални рад, Дом здравља, суд, 

током године 
социјални 

радници 
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организацијама, 

удружењима и 

јединицом локалне 

самоуправе 

 

полиција, школе, друге ПУ, Сигурна 

кућа, Женски аутономни центар) 

- Непосредна сарадња са 

интерресорном комисијом у јединици 

локалне самоуправе. 
током године 

Алтана 

Егелић 

педагог, 

психолог 

- Иницирање сарадње са релевантним 

представницима других установа-

чланова Интерресорне комисије 

(ГЦСР, ДЗ, ОШ) кроз периодичне 

састанке 

током године 

Алтана 

Егелић 

педагог, 

психолог 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

- Вођење евиденције о раду кроз 

дневник рада, месечне планове и 

извештаје 

- Вођење евиденције о деци и 

породици из друштвено-осетљиве 

групе кроз личне листове и листове 

праћења  

- Стручно усавршавање кроз рад 

стручних актива у Установи, Граду и 

Републици. 

- Похађање акредитованих семинара 

током године 
социјални 

радници 
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11.6  ПЛАН  ПРЕВЕНТИВНЕ  ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ    

 
Задаци на реализацији програма превентивне здравствене заштите 

Послови везани за планирање и реализацију задатака превентивне здравствене 

заштите, пре свега се ослањају на Основне законске одредбе Закона о друштвеној бризи 

о деци и Закона о предшколском образовању и васпитању, тј.  на Правилник о ближим 

условима и начину остваривања неге и превентивно здравствене заштите деце у 

предшколској установи који је донет од стране Министарства здравља (Службени 

гласник РС бр. 112/2017) . Реализацијом садржаја и задатака из Програма превентивне 

здравствене заштите обезбеђује се остваривање права детета на правилан 

психофизички развој, формирање позитивног односа према здрављу и евентуалним 

променама истог, као и едукација одраслих (родитеља и запослених) из ове области. 

Чланом 1. овог правилника утврђују се ближи услови и начин остваривања неге и 

превентивне здравствене заштите деце у Предшколским установама, обрасци и начин 

вођења евиденције у спровођењу здравствене заштите. Послови који се планирају у 

овој области могу се груписати у четири области:   

1.Здравствена заштита детета 

 
План у односу на дете 

ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА  

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА  

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праћење 

психофизичког 

развоја сваког 

детета 

појединачно  и 

деце у групи 

Иницијални интервјуи 

приликом пријема 

детета како би се 

прикупили подаци о 

психофизичком 

статусу детета (како би 

се добиле основне 

информације о 

здравственом стању 

детета, његовом 

понашању, навикам и 

специфичним 

потребама). 

Надзор над редовним 

вођењем 

евиденционих листа 

хроничних незаразних 

болести деце у објекту, 

листа евиденција 

специфичности у 

исхрани и сагласности 

за превентивне 

прегледе. 

Током године и у 

складу са 

динамиком уписа 

деце у објекте. 

Сарадници на 

пословима 

реализације 

превентивне 

здравствене 

заштите  

медицинске 

сетре васпитачи 

и сарадници за 

унапређење ПЗЗ 

Праћење и 

предузимање 

потребних мера  

Свакодневно праћење 

детета у игри и другим 

активностима. 

Током године 

(мерења телесне 

висине и тежине 

на три месеца). 

Сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ, 

медицинске 

сестре 

васпитачи, 

васпитачи и 

сарадници на 

унапређивању  



 

98 
 

ПЗЗ, као  и 

стручни 

сарадници 

Идентификација 

деце са потребом 

за посебном 

здравственом 

подршком  

 

 

Сарадња са члановима 

уписне комисије,  

индивидуални 

разговори са 

родитељима,увид у  

лекарску 

документацију  или 

праћењем и 

решавањем насталог 

проблема у току 

године. 

-учешће у раду тима за 

инклузију. 

 

 

На почетку радне 

године и током 

године по 

потреби. 

 

 

 

 

 

 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ. Сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ 

, медицинске 

сестре 

васпитачи, 

васпитачи и  

стручни 

сарадници и 

сарадници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕТЕТА 

Осигуравање 

услова за 

неометан раст и 

развој детета 

Давање упутстава 

васпитачима, 

медицинским сестрама 

васпитачима, 

техничком особљу и 

кухињском особљу 

На почетку 

школске године и 

касније у току 

године по потреби 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ  

Правовремено 

задовољавање 

основних 

биолошких 

потреба деце. 

Праћење спровођења 

дневног режима 

боравка деце у 

колективу 

(интервенције у 

организацији рада 

васпитача, техничког и 

кухињаског особља), 

праћење промена у 

дневним активностима 

( нарочито у периоду 

адаптације), осигурање 

услова за обављање 

неге у јаслицама, 

свакодневни боравак 

на свежем ваздуху  као 

и организација 

дневног одмора деце 

према потребама 

узраста.  

Током године. Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализација 

ПЗЗ, васпитачи 

и медицинске 

сетре васпитачи. 

Спровођење 

превентивних 

мера у циљу 

очувања здравља 

деце и 

спречавања 

појаве болести. 

Надзор  и праћење 

броја оболеле деце, 

надзор и праћење 

вакциналног статуса 

деце, праћење 

епидемиолошке 

ситуације и 

правовремено 

деловање (спровођење 

препоручених 

превентивних мера). 

Током године ( а 

посебно у 

периодима 

повећаног ризика 

од оболевања и 

ширења 

појединих 

заразних болести). 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ 

и медицинске 

сестре 

васпитачи. 

Развој културно-

хигијенских 

навика код деце 

(прање руку, 

Путем разних 

активности из области 

„Здравог вртића“ 

односно у складу са 

Током године 

(свакодневно у 

оквиру образовно-

васпитних 

Сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ 

и сарадници на 
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употреба тоалета, 

употреба чаше- 

шоље, 

марамица,салвета, 

понашање за 

време оброка). 

образовно-васпитним 

садржајима и у  

зависности од 

старости деце. Вођење 

месечне евиденције 

реализације програма 

„Здрав вртић“.Вођење 

евиденције о 

формирању културно-

хигијенских навика 

код деце. 

активности). 

Контрола месечне 

евиденције 

планираних и 

спроведених 

активност из 

програма „Здрав 

вртић“. 

унапређивању 

ПЗЗ и 

медицинске 

сестре 

васпитачи. 

Пружање помоћи 

деци у 

ситуацијама 

повреда и болести 

 Правилно поступање 

по препорученим 

процедурама (Мерење 

телесне температуре и 

праћење општег стања, 

евентуална апликација 

препоручене терапије 

од стране педијатра, 

санирање повреде- 

пружање прве помоћи 

на лицу места, 

организовање превоза 

у најближу 

здравствену установу 

уз пратњу мед. сестре 

или васпитача ).  

Током године и 

по потреби 

Сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ 

и сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ и 

медицинске 

сетре васпитачи 

 

План у односу на васпитаче и сараднике на реализацији ПЗЗ 

ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА  

 

 

 

 

 

Упознавање 

васпитача и 

сарадника на 

пословима 

реализације ПЗЗ са 

специфичностима 

новопримљеног 

детета (родитеља) 

и давање упутстава 

(саветовање )  о 

мерама које 

евентуално треба 

предузети . 

Давањем усмених 

савета, 

појединачни 

разговори, групни 

разговори у 

објекту  тј. 

заједнички 

састанци. 

 

Током године ( 

приликом пријема 

детета,месечно и 

по потреби и 

чешће). 

Сарадници на 

унапређивање 

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

стручни 

сарадници, 

васпитачи и мед. 

сестре-васпитачи. 

Указивање на 

значају активног 

учествовања у  

прикупљању 

информација о 

детету (посебно за 

време адаптације), 

као и о значају 

редовног 

доношења 

лекарских потврда. 

Путем  

заједничких 

разговора и 

састанака. 

Током године. Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници на 

реализацији ПЗЗ 

васпитачи и 

медицинске сетре 

васпитачи. 

Едукација 

васпитача и 

сарадника на 

реализацији ПЗЗ о 

мерама и начинима 

-Разни облици 

информисања  и 

обавештења која 

стижу из Градског 

завода за јавно 

Током године и по 

потреби и у складу 

са могућностима  

предшколске 

установе. 

Сарадници за 

унапређење ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ и 
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ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДЕТЕТА 

спречавања 

ширења заразних 

болести , као и о 

пружању прве 

помоћи код 

повређивања и 

других хитних 

стања. 

здравље или из 

Секретаријата за 

образовање и 

дечију заштиту и 

других 

релевантних 

институција 

(брошуре,флајери 

у виду обавештења 

или препорука) 

-Планиране су 

едукације 

запослених 

(васпитачи и 

медицинске 

сестаре васпитача, 

сарадници на 

реализацији ПЗЗ): 

-1 састанак 

сарадника на 

пословима 

реализације са 

сарадницима за 

унапређивање ПЗЗ 

-Алергијске 

реакције на 

дечијем узрасту-

актив за сараднике 

на пословима 

реализациције ПЗЗ 

-Семинар у 

градском заводу за 

хитну медицинску 

помоћ (други део 

запослених).    

 

 

сарадници  других 

релевантних 

институција 

(Наташа Пејдић, 

Слађана Грујић, 

епидемиолог Др. 

Кокић, Алерголог 

клиничког центра 

Србије, Др. Влада 

Соимић, Црвени 

крст-Вождовац). 

 

Укључивање у 

трибине, јавне 

манифестације из 

области 

превентивне 

здравствене 

заштите. 

Учешће на 

ликовним 

конкурсима, 

јавним 

манифестацијама, 

приредбама, 

активностима са 

децом,одлазак у 

паркове и на 

излете, израда 

дидактичких 

средстава , паноа, 

флајера,сарадња са 

студентима 

фармацеутског и 

других факултета. 

(обележавање 

битних датума из 

календара здравља: 

Свтски дан здраве 

хране, Дан чистих 

руку, Дан 

екологије, Недеља 

здравља уста и 

зуба, Кретањем до 

Током године. Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализација ПЗЗ, 

васпитачи и 

медицинске сетре 

васпитачи 



 

101 
 

здравља, Свтски 

дан здравља, 

Свтски дан 

здравља срца и 

крвних судова, Дан 

имунизације, 

Свтски дан борбе 

против пушења, 

Светски дан 

старих...). 

 

 

План у односу на родитеље 

ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупљање 

лекарске 

документације о 

здравственом 

стању детета. 

Организација 

родитељских састанака: 

-иницијалних,на почетку 

радне године и тематски 

(значајне информације 

за родитеље које се 

односе на боравак 

детета у колективу из 

области превентивне 

здравствене заштите ) 

- Указивање на 

неопходност доношења 

потврде од надлежног 

педијатра 

-састанци уз присуство и 

доктора ДЗ Вождовац у 

односу на 

епидемиолошку 

ситуацију. 

 

Приликом 

поласка  детета у 

вртић.  Током 

године у односу 

на 

епидемиолошка 

дешавања. 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације 

ПЗЗ,медицинске 

сестре васпитачи, 

васпитачи. 

Консултације и 

саветовања са 

родитељима о 

здравственом 

стању и 

потребама деце. 

Индивидуални 

разговори  или путем 

састанака . 

 По потреби 

организовати и друге 

тимове сарадника који 

ће из различитих углова 

са родитељима 

размотрити евентуални 

проблем и изнаћи 

најбоље решење за дете. 

-Прилагођавање 

садржаја здравствених 

паноа тренутној 

епидемиолошкој 

ситуацији у колективу. 

-израда информативног 

материјала за родитеље 

-учешће у раду 

Комисије за праћење 

деце на специфичном 

режиму исхране 

-учешће у раду тима за 

заштиту деце од 

дискриминације, 

Током године. Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарданици 

на пословима 

реализације ПЗЗ, 

други стручни 

сардници  и 

сарадници. 
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насиља,злостављања и 

занемаривања 

-Мотивисање родитеља, 

повећање броја 

заинтересованих за 

едукативна предавања 

које сваке године 

организује ГЗЗЈЗ. 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА 

 

ЗАШТИТА 

 

ДЕТЕТА 

Обавештавање 

родитеља о 

повреди детета 

или промени 

здравственог 

стања друге 

врсте 

Усменим и писменим 

путем 

уз поштовање утврђених 

поступака и  процедуре 

у случају промене 

здравственог стања 

детета. 

 

Током године Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ, 

васпитачи, 

медицинске сетре 

васпитачи.  

 

2. Исхрана деце 

У Односу на сараднике на реализацији ПЗЗ: 

-Праћење хигијене кухињских просторија,особља, уређаја и апарата  

-Контрола правилног узораковања хране 

-праћење деклерација и рокова трајања намирница 

У односу на дете: 

-Праћење исхране деце и њихових жеља и мишљења у вези исхране 

- Учешће у раду комисије за праћење деце на специфичном режиму исхране 

-Сарадња са Центром дечијих одмаралишта и Агенцијама са којима деца путују на 

зимовања и летовања (припрема особља запосленог у кухињама на специфичности у 

исхрани деце која путују). 

У односу на родитеље: 

-Сарадња у виду организовања саветовалишта или индивидуалних разговора са 

родитељима  и са члановима комисије за праћење деце на специфичном режиму 

исхране . 

У односу на запослене у кухињама: 

-организација актива у сарадњи са сарадницима за исхрану на тему: Основни принципи 

рада сервирки (помоћних кувара) и спремачица у централним и дистрибутивним 

кухињама. 

 - врешење обуке нових радника у дистрибутивним кухињама (праћење дневних 

активности и презентација видео материјала снимљених у ту намену)  

 

3. Хигијенско-технички услови 

 

План у односу на дете 

ОБЛАСТ 

РАДА 

ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

 

ДИНАМИКА 

ИЗВРШЕЊА 

НОСИОЦИ 
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ХИГИЈЕНСК

О  

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуравање највишег 

могућег нивоа хигијене 

простора уз примену свих 

санитарно-хигијенских 

прописа предвиђених 

препорученим 

процедурама и 

протоколима. 

-Праћење и бележење 

резултата примене 

санитарно-хигијенских 

прописа (евиденција 

хигијене санитарних 

просторија,праћење 

одржавања хигијене 

играчака и дидактичких 

средстава). 

-Учешће у тендерским 

набавкама прибора и 

средстава за одржавање 

хигијене који 

задовољавају прописане 

стандарде, 

праћење динамике замене 

дечије постељине (листе 

за праћење) и редовног 

одржавања тепиха. 

Учешће у изради 

спецификација за 

набавку: 

постељине,санитетског 

материјала,прања тепиха 

и куповина 

нових,поправку и 

сервисирање 

вага,производа од 

пластике,опреме за 

кухиње. 

-контрола и праћење 

деклерација , анализа и 

дргих параметара 

предвиђених уговорима о 

јавним набавкама 

прибора и средстава за 

одржавање хигијене, 

прибора и средстава за 

плакаре апотека у 

објектима као и папирне 

галантерије 

-Израда записника о 

припредаји средстава и 

рпибора као и 

евентуалних 

реклемационих записника 

Свакодневно 

и месечно  

током целе 

године у 

зависности 

од потреба на 

терену. 

Сарадници за 

унапређење 

ПЗЗ 
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ХИГИЈЕНСК

О  

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ  

 

 

 

 

 

УСЛОВИ 

 

 

 

Организација и контрола 

спровођења 

дезинфекције,дезинсекциј

е и дератизације у 

објектима и око њих. 

-Надзор над спровођењем 

дезинфекције,дензисекциј

е и дератизације од 

стране релевантне 

установе, 

-према законом 

предвиђњним терминима 

и на законски утврђен 

начин, а и према 

потребама у објектима 

обавља ће се уз сарадњу 

са Заводом за биоциде и 

медицинску екологију . 

Месечно, 

шестомесечн

о и у току 

целе године 

према 

потребама на 

терену 

Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ уз 

сарадњу са 

запосленима у 

Заводу за 

биоциде и 

медицинску 

екологију, као 

и запослени 

задужене за 

свакодневно 

обављање 

дезинфекције, 

сарадници на 

реализацији 

ПЗЗ и 

медицинске 

сетре 

васпитачи. 

Организација и контрола 

микробиолошке и  

хемијске  исправности 

хране и воде као и 

узимање брисева са 

радних површина, судова 

и од запослених . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Праћење резултата 

узорковања и 

правовремено реаговање 

у појединим случајевима 

(поновно узорковање и 

примена предвиђених 

процедура и прописа, 

контакти са Градским 

вододоводом и 

обезбеђивање исправне 

воде-цистерне, за потребе 

објеката у случају 

прекида у снабдевању 

водом). Сарадња са 

Градским заводом за 

јавно здравље и 

Секретаријатом за 

образовање и дечију 

заштиту у вези 

примопредаје записника о 

извршеним услугама на 

проверу од стране 

мешовите комисије за то 

оформљене. 

На месечном 

нивоу и 

током године 

по потреби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадници за 

унапређење 

ПЗЗ, 

сарадници 

нутриционист

и и запослени 

у Градском 

заводу за 

јавно здравље 

и Градском 

вододоводу. 
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Осигурање прописаних 

санитарних  

(здравствених)прегледа 

запослених и њихова 

едукација. 

-На законом прописан 

начин уз сарадњу са 

Секретаријатом за 

образовање и дечију 

заштиту спроводиће  се 

шестомесечни 

здравствени прегледи 

свих запослених од 

стране Градског завода за 

јавно здравље. 

-сачињавање записника о 

примопредају услуга и 

сарадња са службом 

књиговодства како 

матичне установе тако и 

ГЗЗЈЗ. 

Током 

године и 

према 

потребама. 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ и 

запослени у 

Градском 

заводу за 

јавно здравље  

медицинске 

сетре 

васпитачи, 

слсужбе 

књиговодста. 

 

 

 

 

Спровођење 

превентивних  мера  у 

циљу заштите деце од 

ширења инфекције 

приликом повећане 

епидемиолошке 

опасности. 

Према упутствима и 

протоколима датим од 

стране Градског завода за 

јавно здравље и 

Епидемиолошке службе 

Дома здравља Вождовац 

и епидемиолога др. 

Кокића. 

-формирање извештаја о 

епидемилошкој 

ситуацији,праћење исте и 

извештавање директора и 

Секретаријата за 

образовање и дечију 

заштиту 

-Израда процедура и 

протокола за 

епидемиолошка 

дешавања у објектима 

У току 

године према 

потребама и 

индикацијам

а на терену. 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, 

сарадници на 

реализацији 

ПЗЗ и 

медицинске 

сетре 

васпитачи. 

План у односу на родитеље 

ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

ХИГИЈЕНСКО  

 

 

ТЕХНИЧКИ  

 

 

УСЛОВИ 

Информисање 

родитеља о 

примени 

одређених 

превентивних 

хигијенских мера 

Путем 

индивидуалних 

разговора, 

информација на 

здравственим 

паноима у објектима 

и путем информатора 

(флајери за родитеље 

са темом“V“болест, 

„Најчешће заразне 

болести у дечијим 

колективима-„Болест 

уста,руку и стопала “, 

вакцинација, 

морбили, шуга и 

вашљивост,варичеле). 

Током 

године,(једном 

месечно а по 

потреби и чешће) 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ и сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ 

и медицинске 

сетре васпитачи. 

 

 

 

ХИГИЈЕНСКО  

 

 

Информисање 

родитеља о 

примени 

превентивних и 

заштитних мера и 

обавези њиховог 

Путем 

индивидуалних 

разговора, 

родитељских 

сатанака у објекту 

или родитељских 

Током године и по 

потреби на 

терену. 

Сарадници за 

унапређење ПЗЗ, 

сарадници на 

реализацији Пзз и 

медицинске сетре 

васпитачи. 
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ТЕХНИЧКИ  

 

 

 

УСЛОВИ 

активног 

учествовања 

(јављање о 

одсуствовању и о 

здравственом 

стању детета, 

предузимање 

одређених мера 

лечења и 

профилаксе по 

савету педијатра 

и доношење 

лекарских 

потврда). 

састанака  на нивоу 

установе са 

ангажовањем и 

стручних сарадника 

из Градског завода за 

јавно здравље или из 

Епидемиолошке 

службе Дома здравља 

Вождовац (Др. 

Кокића, начелника 

епидемиолошке 

службе). 

 

План у односу на васпитаче и сараднике на реализацији ПЗЗ 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ—

ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

ХИГИЈЕНСКО  

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ 

Упознавање 

васпитача и 

сарадника на 

реализацији ПЗЗ 

са значајем 

позитивних мера 

здравствене 

заштите и 

њиховим 

задужењима у 

вези са тим 

-указивање на 

значај редовног и 

правилног 

одржавања 

хигијене и 

спровођење 

превентивних и 

других мера за 

спречавање 

ширења обољења, 

-унапређивање 

рада ПЗЗ 

-Кроз 

индивидуалне 

разговоре и радне 

састанке у 

објектима 

-организовање 

састанака са 

техничким 

особљем и 

праћење 

редовности 

спровођења мера 

путем 

евиденционих 

листа, 

-континурино 

праћење 

хигијенско-

техничких услова 

рада у објектима и 

сарадња са 

техничком 

службом у циљу 

отклањања 

недостататка 

-спровођење 

анкете ради 

детектовања 

слабих и јаких 

страна у 

реализацији 

планираног рада 

Током године и по 

потреби на терену 

-анкетирање на 

крају радне 

године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Сарадници на  

унапређивању  

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализације  

ПЗЗ,техничко 

особље, 

медицинске сестре 

васпитачи. 

 

 

4.Сигурност детета 

План у односу на дете 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ-

ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

  

 

 

 

 

Осигурање 

сигурних услова за 

безбедан боравак 

детета. 

Свакодневни 

преглед опреме и 

простора 

(приликом 

чишћења, 

Током године по 

потребамаш на 

терену. 

Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ 
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СИГУРНОСТ  

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

отклањање 

оштећених и 

поломљених 

играчака, 

фиксирање 

намештаја,преглед 

дворишта, 

мобилијара, 

уклањање опасних 

предмета из 

дворишта као и 

оштећених справа, 

поправљање 

евентуалних 

оштећења на 

оградама, 

осигуравање 

затварања врата и 

капија дворишта, 

оплењивање 

простора 

дворишта, примена 

организованог 

боравка према 

унапред утврђеном 

распореду). 

као и техничко 

особље-мајстори и 

медицинске сетре 

васпитачи. 

Примена свих 

препорука и 

протокола о 

безбедности деце 

у Предшколским 

установама. 

Примена 

постојећих 

упутстава везаних 

за безбедност деце 

у вртићима и 

контрола над 

спровођењем 

истих. 

Током године и по 

потреби на терену. 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, техничко 

особље и 

Сарадник за 

безбедност и 

здравље на раду и 

стручни 

сарадници, као и 

сви други 

запослени у 

установи. 

Едукација деце у 

подручју 

самозаштите и 

здравог живљења 

Путем разних 

активности и 

садржаја у оквиру 

образовно-

васпитног рада и 

релизације тема у 

оквиру програма 

„Здрав вртић“. 

Током године и у 

складу са 

динамоком 

реализације тема у 

програму „Здрав 

вртић“, као и 

других тема из 

области 

здравтвено-

васпитног рада 

везаних за 

безбедан боравак 

деце у колективу. 

Сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, као и 

васпитачи и 

медицинске сестре 

васпитачи. 

План у односу на васпитаче и сараднике на реализацији ПЗЗ 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

Рад на подизању 

нивоа знања и 

свести о 

обавезности  

осигуравања 

сигурне игре и 

-приликом 

индивидуалних 

разговора или 

радних састанака у 

објектима или према 

потребама које се 

Током године и 

према потребама 

на терену. 

Сарадници на 

унапређивању ПЗЗ, 

сарадници на 

реализацији 

послова ПЗЗ, 

васпитачи и 
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СИГУРНОСТ  

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

безбедног боравка 

деце у вртићу. 

укажу на терену 

-преношење 

информација и 

закључака са 

стручних сусрета и 

актива. 

-учешће у раду 

Тима за заштиту 

деце од 

дискриминације, 

насиља,злостављања 

и занемаривања. 

медицинске сестре 

васпитачи,стручни 

сарадници педагог 

и психолог, 

сарданик за 

безбедност и 

здравље на раду и 

техничко особље, 

уз подршку 

Директора 

установе и 

помоћника 

директора. 

Едукација о 

сигурности, 

прихватљивим и 

неприхватљивим 

ризицима. 

Планирана је 

сарадња са 

стручним 

сарадницима у 

смислу едукације 

запослених  (путем 

радних састанака у 

објекту, активи и 

радионице). 

Током године у 

складу са планом 

стручне службе. 

Сарадник на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

сарадници на 

унапређивању ПЗЗ 

, стручни 

сарадници, 

Директор и 

помоћник 

директора. 

 

План у односу на родитеље 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

СИГУРНОСТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

СИГУРНОСТ 

ДЕТЕТА 

Упознавање са 

мерама заштите и 

сигурности у 

вртићу као и са 

кућним редом у 

вртићу. 

Путем 

родитељских 

састанака по 

објектима, преко 

индивидуалних 

разговора, 

обавештења на 

паноима за 

родитеље. 

Током године и по 

потребама на 

терену (у периоду 

пријема и 

адаптације деце), 

одмах након неког 

догађаја. 

Срадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ 

као и сарадник за 

безбедност и 

здравље на раду 

(по потреби ради 

давања техничких 

информација и 

савета),стручни 

сарадници. 

Објашњавање 

родитеља о 

евентуалним 

опасностима за 

дете, повредама 

или некој другој 

угрожавајућој 

ситуацији 

На начин 

предвиђен 

прописима и 

препорукама 

везаним за 

безбедност и 

сигурност деце у 

вртићима. 

Током године и по 

потребама на 

терену, одмах 

након догађаја као 

што предвиђа 

протокол. 

Сарадници на 

унапређивању ПЗЗ 

сардници на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

Директор установе 

и помоћник 

директора. 

Сарадња са  

родитељима у 

смислу уважавања 

примедби, 

сугестија и 

мишљења о 

примени 

сигурносних мера 

у вртићу и 

Путем 

родитељских 

састанака у 

објектима, 

састанака савета 

родитеља, 

писаним путем 

или електронским 

путем. 

Током године  и по 

потреби на терену, 

одмах по насталом 

догађају. 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

Директор 
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евентуалним 

ризицима за 

безбедан боравак 

деце 

установе, 

помоћник 

директора. 

 
Планиране су и активности из области едукације тј. стручног усавршавања 

медицинских сестара путем организовања и пријављивања за учешће у различитим програмима 

континуиране медицинске едукације, у оквиру чланства у струковним удружењима (Удружење 

медицинских сестара предшколских установа као и Удружење сестара примарне здравствене 

заштите). Планирана је едукација у Градском заводу за хитну медицинску помоћ (завод за 

ургентну медицину) за дрги део запослених који нису ове године присусутвовали овој 

едукацији. Предавања на теме:“ Најчешће инфекције деце у предшколском узрасту“-Др. Кокић. 

Такође је планирана едукација васпитача, медицинских сестара васпитача и сарадника на 

реализацији ПЗЗ на тему“Прва помоћ код повреде главе,кичме и екстремитета“ у реализацији 

Црвеног крста ГО Вождовац. За реализацију едукације на тему“Алергијске реакције код деце у 

предшколском узрасту“ планирано је ангажовање специјалисте интерне медицине-алерголога 

из Института АТД. Такође је  у плану и  организовање и реализовање  систематских прегледа 

деце, редовних, контролних и циљаних, од стране здравствених сарадника. Планирана је и 

сарадња са ГЗЗЈЗ и промоција предавања за родитеље .У плану је и да  се организује и спроводи 

сарадња са Републичком санитарном инспекцијом у смислу праћења реализације наложених 

мера приликом обиласка објеката у сарадњи са Директором установе и техничком службом. 

Део плана је и координација здравствене припреме деце за одлазак на зимовање и летовање у 

складу са правилником. Планира се и организација и активно учешће у обележавању и 

промоцији здравља кроз различите јавне манифестације и са  здравственим и образовним 

институцијама. Сарадња са дечијим стационарним установама Институт за мајку и дете „Др. 

Вукан Чупић“ и УДКЦ у Тиршовој улици у вези едукације за праћење деце и примену терапије 

код хроничних незаразних оболења . Организација и реализација манифестације „ Фестивала 

здравља“ планирана је у сарадњи са локалном самоуправом и релевантним здравственим 

институцијама (ГО Вождовац, Градски завод за јавно здравље, Дом здравља Вождовац, Црвени 

крст, Спортски центар Вождовац, Републички завод за јавно здравље Др. Милан Јовановић 

Батут“, представници медија). Ова манифестација се планира у оквиру обележавања „Светског 

дана здравља“(7. април) и традиционално окупља у организацији и реализацији све запослене 

структуре у установи са циљем унапређивања и јачања сарадничких односа у колективу, 

развијање квалитетније међусобне комуникације,  поштовања и уважавања туђег мишљења- 

тимског рада. Као и до сада планирана је сарадња са Комором медицинских сестара и 

техничара Србије у вези са лиценцирањем и рецлиценцирањем сарадника на пословима 

реализације ПЗЗ каои сарактивмадника за унапређивање ПЗЗ, праћење регистрације остварених 

бодова приликом присусутва едукацијама и семинарима. Сарађиваће се и са Удружењем 

медицинских сестар и техничара предшколских установа Србије и учешће на конференцијама и 

сусретима са радовима који промовишу и унапређују рад Превентиве и Установе. Планирано је 

у вези са тим присуство активима сарадника за унапређивање ПЗЗ и представника 

Секретаријата за образовање и дечију заштиту. За сарадника на пословима реализације ПЗЗ и 

сараднике за унапређивање ПЗЗ, као и за сараднике за исхрану планирана је КМЕ преко 

Удружења примарне здравствене заштите Србије. На месечном нивоу је планирано 

извештавање директора и Секретаријата за образовање и дечију заштиту о актуелној 

епидемиолошкој ситуацији у протеклом месецу.  Планирана је и размена искустава са другим 

предшколским установама у циљу унапређења рада службе превентиве. Два пута годишње је 

планирано прикупљање података и прављење извештаја Градском заводу за јавно здравље у 

вези реализације Програма превентивно здравствене заштите и активностима сарадника на 

унапређивању ПЗЗ. 
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11.7  ПЛАН РАДА НУТРИЦИОНИСТА  
 
 

Исхрана деце у ПУ “Чика Јова Змај“  регулисана је следећим 

правилницима: 

1. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање 

делатности у установама за децу 

2. Правилник о ближим условима рада и начину остваривања   исхране деце у 

предшколској установи („Сл.гласник РС“, бр 39/2018). 

3. Закон о безбедности хране („Службени гласник  РС“ бр. 41/09) 

  

 
 

  Рад на изради јеловника за сајт 

установе, и Комисију за  

контролу, праћење и 

унапређивање исхране 

Недељно  Нутрициони

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рад у централној кухињи: 

- контрола процеса припреме 

хране 

Дневно Нутрициони

сти 

- хигијена просторија, 

кухињског особља, уређаја и 

апарата током и после процеса 

припреме хране 

Дневно Нутрициони

сти 

 

ОБЛАСТ 

РАДА 

 

ЦИЉЕВИ 

 

САДРЖАЈ ДИНАМ

ИКА 

РЕАЛИЗА

ЦИ-ЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАЊ

Е ИСХРАНЕ 

 

 

 

 

 

 

Планирање 

квалитетне, 

избалансир 

ане исхране 

и увођење 

нових 

оброка и 

намирница 

Израда јеловника Недељно Нутриционис

ти Иновирање старих и израда 

нових рецептура 

Током 

године 

Нутриционис

ти 

Израда јеловника са саставом 

рецептура за кухињско особље 

недељно Нутриционис

ти 

Израчунавање калоријске и 

нутритивне вредности оброка 

Недељно Нутриционис

ти 

Планирање посебног јеловника 

за децу на специфичном режиму 

исхране 

Недељно  Нутриционис

ти 

Планирање набавке намирница 

према јеловнику 

Недељно Нутриционис

ти 

  Учешће у јавним набавкама 

намирница 

Током 

године 

Нутриционис

ти/  сарадник  

за 

спровођење 

квалитета 

смештаја и 

исхране 
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ЈА РАДА У 

ЦЕНТРАЛНИ

М И 

ДИСТРИБУТИ

ВНИМ 

КУХИЊАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Квалитетна 

припрема и 

сервирање 

оброка 

 

 

 

 

 

 
 

- увид у расподелу хране Дневно Нутрициони

сти 

- органолептичка процена 

готовог оброка 

Дневно Нутрициони

сти 

- контрола остављених узорака 

хране 

Дневно Нутрициони

сти 

- праћење рокова намирница и 

хигијена магацина 

Дневно Нутрициони

сти 

-праћење стања опреме и уређаја Током године Нутрициони

сти 

- учешће у јавним набавкама 

опреме и уређаја, посуђа, 

инвентара, средстава за 

машинско прање судова,  

По потреби Нутрициони

сти 

 
 Рад у дистрибутивној кухињи: 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА 

У ЦЕНТРАЛНИМ И 

ДИСТРИБУТИВНИМ 

КУХИЊАМА 

Квалитетна 

припрема и 

сервирање 

оброка 

- праћење хигијене, 

декларација и 

рокова трајања 

намирница 

Месечно Нутриционисти 

- контрола 

узорака хране 

Месечно Нутриционисти 

- контрола начина 

сервирања и 

припрема куваних 

оброка 

Месечно Нутриционисти 

- увид у требовање 

намирница (врсте 

и количина) 

Месечно Нутриционисти 

- праћење стања 

опреме и уређаја 

По потреби Нутриционисти 

- учешће у јавним 

набавкама опреме 

По потреби Нутриционисти 
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ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА  

У ЕКОНОМАТУ И 

ЦЕНТРАЛНОМ 

МАГАЦИНУ 

Оптимизација 

потрошње 

хране и 

контрола 

квалитета  

намирница 

Контрола 

квалитета 

намирница 

приликом пријема  

По потреби Нутриционисти; 

сарадник  за 

спровођење 

квалитета 

смештаја и 

исхране 

Контрола пратеће 

документације о 

здравственој 

исправности 

намирница  

По потреби Нутриционисти; 

сарадник  за 

спровођење 

квалитета 

смештаја и 

исхране 

Праћење 

потрошње 

намирница на 

недељном, 

месечном, 

годишњем нивоу 

По потреби Нутриционисти  

Рад  у САП 

систему: 

креирање налога 

за набавку и 

пријем робе, излаз 

робе из 

централних 

кухиња и бројно 

стање деце 

Свакодневно Нутриционисти; 

сарадник  за 

спровођење 

квалитета 

смештаја и 

исхране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВЕТОДАВНИ 

РАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информиса 

ње о 

важности 

правилне 

исхране и 

важности 

појединих 

намирница 

уз 

формирање, 

развијање и 

неговање 

навика 

правилне 

исхране, 

корекција 

породичне 

исхране 

 
 У односу на дете 

- праћење исхране 

деце 

Током године Нутриционисти 

- праћење 

конзумације хране у 

односу на узраст и 

потребе деце 

Током године Нутриционисти 

Организација 

фестивала, сајмова 

и других 

друштвених 

дешавања у оквиру 

установе из домена 

исхране 

Током године Нутриционисти  
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- развијање 

правилног односа 

деце према храни 

наглашавајући 

важност витамина и 

минерала у здравој 

исхрани 

Током године Нутриционисти 

- усвајање културе 

обедовања  

Током године Нутриционисти 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА 

У ЦЕНТРАЛНИМ И 

ДИСТРИБУТИВНИМ 

КУХИЊАМА 

Квалитетна 

припрема и 

сервирање 

оброка 

- праћење хигијене, 

декларација и рокова 

трајања намирница 

Месечно Нутриционисти 

- контрола узорака 

хране 

Месечно Нутриционисти 

- контрола начина 

сервирања и припрема 

куваних оброка 

Месечно Нутриционисти 

- увид у требовање 

намирница (врсте и 

количина) 

Месечно Нутриционисти 

- праћење стања 

опреме и уређаја 

По потреби Нутриционисти 

- учешће у јавним 

набавкама опреме 

По потреби Нутриционисти 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА  

У ЕКОНОМАТУ И 

ЦЕНТРАЛНОМ 

МАГАЦИНУ 

Оптимизација 

потрошње 

хране и 

контрола 

квалитета  

намирница 

Контрола квалитета 

намирница приликом 

пријема  

По потреби Нутриционисти; 

сарадник  за 

спровођење 

квалитета смештаја 

и исхране 

Контрола пратеће 

документације о 

здравственој 

исправности 

намирница  

По потреби Нутриционисти; 

сарадник  за 

спровођење 

квалитета смештаја 

и исхране 

Праћење потрошње 

намирница на 

недељном, месечном, 

годишњем нивоу 

По потреби Нутриционисти  

Рад  у САП систему: 

креирање налога за 

набавку и пријем робе, 

излаз робе из 

централних кухиња и 

бројно стање деце 

Свакодневно Нутриционисти; 

сарадник  за 

спровођење 

квалитета смештаја 

и исхране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВЕТОДАВНИ РАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

н

ф

о

р

 
 У односу на дете 

- праћење исхране 

деце 

Током године Нутриционисти 

- праћење 

конзумације хране у 

односу на узраст и 

потребе деце 

Током године Нутриционисти 
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м

и

с

а

 

њ

е

 

о

 

в

а

ж

н

о

с

т

и

 

п

р

а

в

и

л

н

е

 

и

с

х

р

а

н

е

 

и

 

в

а

ж

н

о

с

т

и

 

п

о

ј

е

д

и

н

и

х

 

н

а

м

и

р

н

и

ц

а

 

у

Организација 

фестивала, сајмова и 

других друштвених 

дешавања у оквиру 

установе из домена 

исхране 

Током године Нутриционисти  

 
- развијање 

правилног односа 

деце према храни 

наглашавајући 

важност витамина и 

минерала у здравој 

исхрани 

Током године Нутриционисти 

- усвајање културе 

обедовања  

Током године Нутриционисти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВЕТОДАВНИ 

РАД 

Информиса 

ње о 

важности 

правилне 

исхране и 

важности 

појединих 

намирница 

уз 

формирање 

, развијање 

и неговање 

навика 

правилне 

исхране, 

корекција 

породичне 

исхране 

 

 У односу на родитеље 

- радионице са 

децом и 

родитељима 

 

По потреби Нутриционисти, 

васпитачи 

- индивидуални 

родитељски 

састанци у вези 

специфичних 

видова исхране 

Током године Нутриционисти 

- саветовалиште за 

родитеље из области 

исхране и 

индивидуалних 

потреба  

По потреби Нутрициониста 

и сарадник за 

унапређивање 

превентивне 

здравствене 

заштите 
информатор: 

«Принципи 

исхране деце у 

предшколској 

установи» 

Фебруар 2020. Нутриционисти 
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САВЕТОДАВНИ 

РАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информиса 

ње о 

важности 

правилне 

исхране и 

важности 

појединих 

намирница 

уз 

формирање 

, развијање 

и неговање 

навика 

правилне 

исхране, 

корекција 

породичне 

исхране 

 
 У односу на запослене 

- актив за запослене 

на припреми и 

сервирању хране: 

«Нутритивне 

алергијe»; 

«Хгијена 

намирница» 

Март  2020. 

Април 2020. 

Нутриционисти 

- сарадња са 

васпитачима и 

сестрама у циљу 

информисања о 

важности правилне 

исхране и појединих 

намирница и начина 

мотивацвије деце на 

прихватање 

појединих јела и 

намирница 

Током године Нутриционисти 

 

 

 

 
 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

 

 

 
Евалуација 

рада 

нутрициони 

ста 

-Израда извештаја 

директору 

Током године Нутриционисти 

-Израда годишњег 

Плана  

 

Јул и август 2020. Нутриционисти 

Извештаја о раду 

Установе у области 

исхране 

Јул и август 2020. Нутриционисти 

 

 

 

САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

 

 

 
Размена 

информација и 

нових сазнања 

- сарадња са 

Градским заводом за 

јавно здравље 

Током године Нутриционисти 

- сарадња са 

Секретаријатом за 

дечију заштиту 

Током године Нутриционисти; 

сарадник  за 

спровођење 

квалитета 

смештаја и 

исхране 

- сарадња са 

струковним 

удружењима 

Током године Нутриционисти 

- сарадња са 

Комисијом за 

праћење, контролу и 

унапређење исхране 

Током године Нутриционисти/ 

сарадник  за 

спровођење 

квалитета 

смештаја и 

исхране 
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12. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА  
 

 

12.1 ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА  
 

 

 

ОБЛАСТ РАДА 
ЗАДАЦИ ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.ПРОГРАМИРАЊЕ 

Организација и координација у изради: 

-Извештај програма рада Предшколске 

Установе; 

-Годишњег плана рада Предшколске 

Установе; 

-Учешће у изради делова програма служби и 

сарадника; 

-Израда и учешће у писању извештаја, 

информација и других дописа за потребе 

Оснивача,Општине, Школске управе, Градски 

завод за јавно здравље, Министарства 

просвете 

и др. Институције значајне за добро 

функционисање Предшколске Установе 

 

 

 

 

VIII,IX 

 

Током године 

2.ОРГАНИЗАЦИЈА 

Организација рада у Установи и подела 

послова-јасно подељене улоге, одговорности и 

задужења запослених: 

-Организација и учешће у раду Управног 

одбора Установе; 

-Организација и учешће у раду Савета 

родитеља Установе; 

-Вођење и организација Колегијума Установе; 

-Координација рада Педагошко – психолошке 

службе; 

-Координација рада са сардницима за 

социјални рад; 

-Координација рада Стручних сарадника за 

превентивну - здравствену заштиту и 

превентивних медицинских сестара; 

-Координација рада сарадника за исхрану; 

-Координација рада Психолошко – педагошке 

службе и главних васпитача; 

-Учешће у распоређивању васпитног особља 

по групама и осталих радника у оквиру 

организационих јединица ; 

-Координација рада са Службом за техничке 

послове на одржавању објеката; 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

једном месечно 

 

једном недељно 

 

једном недељно 

 

једном недељно 

 

 

 

једном недељно 

 

Током године 

 

 

Током године 

3.ПЕДАГОШКО – 

ИНСТРУКТИВНИ 

РАД 

-Учешће у раду Васпитно – образовног већа и 

актива у Установи; 

-Евалуација рада у Предшколској Установи на 

основу одржавања састанака са службама у 

договореном континуитету и на основу 

сопственог увида; 

-Посматрање,праћење,предлагање мера за 

педагошко-инструктивни рад, рад на 

формирању тима; 

Према годишњем плану 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 
 

-Индивидуални разговори са запосленима и 

пружање подршке у раду; 

-Индивидуални разговори са родитељима и 

организованих родитељских састанака; 

-Рад на стварању услова за квалитетнију 

реализацију васпитно – образовног рада у 

циљу задовољавања потреба деце и родитеља; 

-У сарадњи са Оснивачем проналазити 

одговарајућа решења за већи обухват деце; 

-Иницирати и подстицати услове ѕа ширење 

понуде програма и услуга 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

4.АНАЛИТИЧКИ 

РАД 

-Анализа и учешће у изради извештаја о раду 

Предшколске Установе; 

-Праћење и проучавање финансијског 

пословања Предшколске Установеи 

предлагање мера за рационализацију и 

унапређење пословања; 

-Праћење и проучавање,координисање 

Службом јавних набавки;  

 

 

 

Током године 

 

5.СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

-Праћење примене Закона о oсновама система 

васпитања и образовања, Закона о јавним 

службама, Закона о раду и радним односима, 

праћење подзаконских аката, градских одлука 

и других прописа од значаја за рад 

Предшколске Установе; 

-Учешће на семинарима, предавањима и 

другим стручним скуповима  од значаја за рад 

Предшколске Установе; 

-Праћење стручне литературе; 

-Учешће на састанцима Актива директора ПУ  

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

6.САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ И 

ДРУГИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

-Стручне посете другим Установама и сарадња 

са директорима других ПУ; 

-Сарадња са Локалном заједницом; 

-Сарадња са струковним удружењима; 

-Сарадња са Основним школама; 

-Сарадња са организацијама:Завод  за јавно 

здравље, Домом здравља, Библиотеке, Музеји, 

Дечији културни центар, месне заједнице, 

Позоришта; 

-Сарадња са медијима; 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

7. ИСТРАЖИВАЧКИ 

РАД 
-Учешће у планирању и реализацији стручних 

и истраживачких пројеката; 

Током године 

 

8.ОСТАЛИ 

ПОСЛОВИ 

-Представљање Предшколске Установе у 

друштвеној средини; 

-Сарадња са Синдикатом предшколских 

радника; 

-Пријем родитеља, запослених у 

Предшколској Установи и других странака 

 

 

 

Током године 
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12.2   ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА  
 

Управни одбор ће обављати своје послове и дужности у радној 2019/20. години 

на основу одредби члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања и 

члана 35. Статута ПУ "Чика Јова Змај" који регулишу надлежност овог органа. 

Управни одбор чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама система 

образовања и васпитања, Статутом Предшколске Установе и овим Програмом, планира 

и реализује, по потреби, следеће послове: 

   

Редни 

број 
САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РАДА 

1. 
Разматра и усваја Извештај о раду Установе за претходну 

радну годину и Годишњи план рада за радну 2018/2019. 

годину 

до 15.09.2019 године 

2. 
Разматра и усваја План рада Установе за календарску 

2019/2020. г. – финансијски план и план набавкe 

крај новембра, почетак 

децембра 

3. 
По потреби доноси опште акте у Установи и измене 

постојећих аката усаглашавајући их са новом законском 

регулативом и организацијом рада у Установи 

током године 

4. 
Доноси одлуку о усвајању Финансијског плана и Плана 

јавних набавки.Доноси одлуку о усвајању ребаланса 

Финанасијског плана и Плана јавних набавки 

током године 

5. 
Доноси одлуку о попису имовине Установе са стањем на дан 

31.12.2019. г.и  именује пописне комисије 
15.12.2019. г. 

6. 

Разматра извештај Централне пописне комисије о 

спроведеном попису у Установи за претходну годину и 

доноси одлуку о расходу, мањку и вишковима опреме, 

инвентара и потраживања 

јануар  2020. г. 

7. 
Разматра извештај о пословању и усваја Завршни рачун 

Предшколске Установе и одлучује о коришћењу средстава у 

складу са Законом 

фебруар  2020. г. 

8. 
Одлучује у другом степену по жалбама и приговорима 

запослених на одлуке директора 

 

током године 

9. Разматра извештај директора Установе о свом раду два пута годишње 

10. 
Информација директора о раду Предшколске установе са 

посебним акцентом на инвестиционо одржавање објеката 

 

 

током године 

11. 

Активности поводом обележавања важних датума за 

Предшколску Установу (Дечја недеља, Нова година, Свети 

Сава, Дан Установе, завршне приредбе...) у складу са 

Годишњим планом  

 

током године 

 

12. 
Прати извршења донетих одлука и давање предлога за 

успешнији рад Предшколске Установе у целини 
током године 
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12.3   ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  

Савет родитеља Установе ће у наредној радној 2019/20. години вршити послове 

из своје надлежности прописане чланом 120. Закона о основама система образовања и 

васпитања и чланом 51. Статута ПУ "Чика Јова Змај" (пречишћен текст) и то у новом 

сазиву, с обзиром на чињеницу да је мандат чланова Савета родитеља ограничен на 

радну годину. 

Активности Савета родитеља као саветодавног органа у радној 2019/20. години  

биће усмерене на:  

 

Редни 

број 
САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РАДА 

1. 
Предлагање свог представника за стручни актив за развојно 

планирање и у друге тимове Установе 

 

 

Септембар 2019. године 
2. 

Разматрање предлога предшколског програма, развојног плана, 

годишњег плана рада као и извештаја о њиховој реализацији 

3. Учешће у поступку избора часописа и радних листова за децу 

4. 
Учешће у вредновању квалитета рада Установе  

 

5. 
Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање 

васпитно-образовног рада 

Октобар 2019. године-

мај 2020. године 

6. 

Предлагање представника за Радну групу која има задатак 

писање документа Правила понашања родитеља у вртићу; 

Организовање састанака у објектима и презентовање документа 

другим родитељима у Установи 

Током године 

7. 
Разматрање намене коришћења средстава од донација и 

средстава родитеља 
Током године 

8. 
Учешће у поступку прописивања мера заштите и безбедности 

деце за време боравка у Установи и свих активности које 

установа користи 

Током године 

9. 
Давање сагласности на програм и организовање излета, 

летовања, зимовања и других активности које установа 

организује 

Током године 

10. 
Разматрање свих питања утврђених Законом и статутом 

Установе 
Током године 
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13. ПРИЛОЗИ 
 
 

  А.  ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПО ОБЛИЦИМА 

РАДА 
 

Табела А1: Целодневни облик – вртић  

Број васпитних група и број уписане деце на дан 13.09.2019.године  
 

Узрасне групе 
Млађа 

група 

Средња 

група 

Старија 

група 

Припрем. 

група 

Мешов. 

група 
УКУПНО 

Р.бр. Објекат 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
ro

j 
д

ец
е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

1. 
„Чика Јова 

Змај” 1 2 51 1,5 32 1 32 1 31 / / 5,5 146 

2. 
„Чика Јова 

Змај” 2 1,5 31 1,5 33 1 32 1 30 / / 5 126 

3. „Дизниленд” 1 24 1 30 1 31 1   26   1 22 5 133 

4. 
„1001 

Радост” 2 52 2 58 3 74 2 62 1 20 10 266 

5. „Љоља” 1,5 30 1,5 35 2 54 2 50 1 25 8 195 

6. „Брезе” 1 26 1 29 1 27 1 31 / / 4 113 

7. „Шећерко” 1,5 31 2 51 2 48 1 29 / / 6,5 159 

8. 
„Сестре 

Букумировић” 3 66 2 64 2,5 66 2 62 1 23 10,5 281 

9. „Невен” 3 62 2,5 65  2 61 2 63 1,5 28 11 279 

10. 
„Мила 

Јевтовић” 1 21 1 28 1 30 1 30 / / 4 109 

11. 
„Ненад 

Парента”     1 27 1 23 1,5 22 3,5 72 

12. „Наша деца” 1 26 1 23 1 30 1 27 1 20 5 126 

13. 
„Чика Андра” 

1 1 25 1 24 1 23 1 29 / / 4 101 

14. 
„Чика Андра” 

2 1,5 30 1 28 1 32 1 30 / / 4,5 120 

15. „Петар Пан” 1 25 1 30 1 28 1,5 33 / / 4,5 116 

16. 
„Колибри” 

Рипањ цен. 0,5 6 0,5 10 0,5 18 0,5 6 / / 2 40 

17. 
„Радосно 

детињство” 0,5 11 0,5 9 0,5 9 0,5 15 / / 2 44 

18. „Бисери” 1 23 1 25 1 27 2 54 1 21 6 150 

19. „Цицибан” 1,5 31 1 31 1 29 1 26 / / 4,5 117 
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20. 
„Плави 

Чуперак” 1,5 32 2,5 64 2 51 2,5 57 / / 8,5 204 

21. „Пинокио” 1 25 1,5 33 1,5 35 1 33 / / 5 126 

22. 
„Жикица 

Јовановић” 1 22 1 24 0,5 15 1 18 / / 3,5 79 

23. 

„Васа 

Чарапић“ 

Б.Поток 0,5 15 1 19 0.5 16 1 21 / / 3 71 

24. „Вивак“ 1 17 1 27 1 20 0,5 11 / / 3,5 75 

26. „Штрумфета“ / / / / / / / / 1,5 30 1,5 30 

27. 
„Мала 

сирена“ 5 113 6 146 6 142 7,5 184 / / 24 585 

28. „Звончица“         3 67 3 67 

29. лептирић 1,5 33        / 1.5 33 

УКУПНО 37 828 36 918 36 957 37 981 14 278 160 3959 

 

 

• Већи број деце  уписан је на основу дописа Секретаријата бр . VII-01-031-

757/14                 

 

 

 

 

Табела А2: Рад са децом на болничком лечењу 

 

  
Редни 

број 
Објекат Број група Број деце 

1. Припремни предшколски програм 1 10 

2. 
Болница „Бањица” деца на дужем 

болн. лечењу 
2 25 

 Укупно 3 35 
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Табела А3: Целодневни облик – јасле  

Број васпитних група и број уписане деце на дан   13 .09.2019. године 
 

Узрасне групе Средња група 
Старија 

група 
УКУПНО 

Ред. број Објекат 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

1.  „Чика Јова Змај”  3 45 5    92 8 137 

2.  „Дизниленд” 2 32 2,5 44 4,5 76 

3.  „1001 Радост” 2 29 2,5 47 4,5 76 

4.  „Љоља” 2,5 33 3 57 5,5 90 

5.  „Брезе” 1,5 16 1,5 25 3 41 

6.  „Шећерко” 2 32 3 60 5 92 

7.  
„Сестре 

Букумировић” 4 50 3,5 68 7,5 118 

8.  „Ђулићи” 1 19 2 33 3 52 

9.  „Невен” 2 30 4 67 6 97 

10.  „Дечја радост” 3,5 44 4 65 7,5 109 

11.  „Зрнце” / / 1,5 26 1,5 26 

12.  „Љиљан” 2 31 4 69 6 100 

13.  
„Радосно 

детињство” / / 1 15 1 15 

14.  
„Мила 

Јевтовић“' / / 1,5 25 1,5 25 

15.  
„Васа Чарапић” 

Б.  Поток 1.5 17 1 20 2,5 37 

16.  „Лептирић“ 2 19 3 55    5 74 

17.  Штрумфета 1 15 1 19 2 34 

УКУПНО 30 412 44 787 74 1199 
 

• Већи број деце уписан  је на основу дописа Секретаријата бр . VII-01-031-

757/14                 
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Табела А4: Четворочасовни Припремни предшколски програм 
 

 

 

 

А.  Четвoрочасовни ППП у седишту Установе 

Редни 

број 
Назив објекта Број група Број деце 

1.  „Сестре Букумировић“ 1 20 

2.  „Невен“ 1 21 

А. УКУПНО 2 41 

                   Б. Четворочасовни ППП ван Установе (основне школе) 

3.  OШ  „Васа Чарапић” - Бели Поток 1 8 

4.  OШ „Васа Чарапић“ - Пиносава 1 14 

5.  ОШ „Доситеј Обрадовић“ 1 17 

6.  ОШ „Змај Јова Јовановић“ 2 23 

7.  ОШ „Ђура Даничић“ 1 19 

8.  ОШ „Бранислав Нушић“ 1 12 

9.  ОШ „Бора Станковић“ 2 20 

10.  ОШ „Филип Филиповић“ 2 36 

11.  ОШ „Јајинци“ 2 24 

12.  МЗ „Зуце“ 1 17 

13.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ центар 
2 31 

14.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ Прњавор 
1 10 

15.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ Брђани 
1 8 

16.  ОШ „Данило Киш“ 2 33 

Б. СВЕГА 22          311 
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