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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

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

деце предшколског узраста са циљем стварања повољних услова за целовит психофизички 

развој деце. 

 

Предшколска установа обавља  делатност којом се обезбеђују: 

 боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста 

 инклузија деце из осетљивих група у редовне групе 

 превентивно-здравствена заштита и нега деце 

 исхрана деце 

 социјална заштита деце 

 васпитно-образовни рад са децом на болничком лечењу 

 васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама. 

 

План рада у радној 2016/2017. години реализоваће се у  30 објеката: 

 18 наменски грађених 

 12  је адаптирано – прилагођени су за боравак деце. 

 

Четворочасовни припремни  предшколсколски  програм биће реализован како у Установи 

тако и ван седишта Установе у 14 основних школа и 1 месну заједницу. 

 

Основу за израду овогодишњег плана рада Установе чинили су:  

- Извештај о раду Установе за радну 2015/16. годину, 

- Развојни план Установе 2013/17.год., 

- Предшколски програм Установе 2016/2017.год., 

- Извештај о самовредновању Установе за радну 2015/16. годину., 

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

бр.72/2009,52/2011 и 55/2013), 

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

18/2010), 

- Правилник о општим основама предшколског програма („Просветни гласник“, број 

14/06), 

- Правилник о стручном усавршавању (Службени гласник РС. бр. 86/2015, 3/2016 i 

73/2016), 

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

9/2012), 

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

7/2011, 68/2012), 

- 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), 

- Стручно упутство о начину израде школске документације (МПНТР, август 2014.), 

- итд. 

 

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 дидактичког и 

потрошног материјала 

 обезбеђивање сигурне и безбедне средине деце и запослених, свеобухватна заштита 

објеката и континуирана едукација запослених  

 континуирани рад на развијању професионалног идентитета запослених   

 подизање професионалних компетенција приправника и новопримљених 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 Општим основама 

предшколског васпитања и образовања кроз реализацију редовних и приоритетних 

задатака, организовање разноврсних  облика рада, наставак рада на започетим 

темама и континуирано стручно усавршавање запослених 

 наставак рада на стручном усавршавању запослених сходно потребама праксе и 

новим тенденцијама у раду са децом предшколског узраста 
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 неговање процеса самоевалуације и евалуације 

 развијање сарадње са породицом и промовисање примера  позитивне праксе из ове 

области 

 рад на потпуном обухвату деце за припремни предшколски програм и изналажења 

решења за пријем нове деце током радне године, адаптацијом неких простора у 

нашој Установи, а и ван Установе у локалном окружењу; 

 обогаћивање васпитно-образовног рада разноврсном сарадњом са локалном 

средином. 

 

За реализацију основних задатака неопходна је помоћ локалне заједнице и 

Скупштине града Београда као оснивача Установе. 
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2. ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У ОПШТИНИ 
 

Према подацима Републичког завода за статистику од 2015. године,  укупан број 

предшколске деце која живе на територији општине Вождовац је 11849. 

 

Од тога: 

- деца до 3 године –7086 (3714 мушког пола, 3372 женског пола) 

- деца од 4 до 5 година – 3236 (1641 мушког пола, 1595 женског пола) 

- деца од 6  година 1527 – (788  мушког пола, 739 женског пола)  

 

 

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

уписане деце у објектима Установе на дан 05. септембра 2016. године  је: 

   

- у јаслицама  -  1164 дететa 

- у вртићу – 4133 детета 

- четворочасовним  ППП  је обухваћено 428 детета.   

 

У свим нашим објектима борави укупно 5725 деце  (јаслице, вртић, четворочасовни ППП)  

односно  48,32 %  у односу на број деце (11849) која живе  на територији општине 

Вождовац. 

 

Важно је нагласити да је и даље присутно  велико интересовање родитеља за упис деце у 

објекте ПУ „Чика Јова Змај“. 

 

Са изградњом насеља „Степа Степановић“ повећана је потреба за смештајем деце у објекте 

наше Установе.  Након отварања  наменски грађеног објекта  „Мала сирена“ у насељу 

„Степа Степановић“ и даље  нису задовољене потребе родитеља за уписом деце.  
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3. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ  
 

3.1. MАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 

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

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

о НЕТО површинама објеката и површина дворишта. За релевантност података коришћени 

су листови непокретности – званични документи секретара Установе, грађевински 

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

ПРЕГЛЕД НАМЕНСКИ ГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ДЕЦУ 

РЕД. 

БР. 
ОБЈЕКАТ 

ГРАЂ. 

КАПАЦ. 

КАПАЦИ

ТЕТ ПОВРШИ

НА 

ОБЈЕКТА 

(m
2
) 

ПОВРШИ

НА 

ДВОРИШТ

А  (m
2
) 

АДРЕСЕ 

в
р
ти

ћ
и

 

ја
сл

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

1. 
КДУ „Чика 

Јова Змај”  
250 100 20 431 2390 7255 

Саве 

Шумановића 

1 

2. 
„Плави 

Чуперак” 
200  8,5 213 880,15 3600 

Драгице 

Кончар 8а 

3. КДУ „Брезе” 110 40 7 162 988,25 1537 

Н. Х. Н. 

Умљеновића 

9 

4. 

КДУ „Сестре 

Букумировић

” 

250 110 19 408 2138,94 11930 
Игњата Јоба 

69 

5. „Чика Андра” 220  9 242 914,92 3400 Заплањска 16 

6. „Бисери” 160  6 173 766,51 2208 
Љермонтова 

9 

7. 
КДУ „1001 

Радост” 
250 80 

15.

5 
381 1721 3534 

Струмичка 

88а 

8. 
 КДУ 

„Шећерко” 
150 100 

12.

5 
266 1136,55 3190 

Н. Х. В. 

Томановића 

25 

9. „Наша деца” 130  5 137 482,19 3800 Пиротска 17 

10. „Цицибан” 110  4.5 119 546 1209 
Струмичка 

63 

11. 
КДУ „Мила 

Јевтовић” 
110 15 5.5 145 411,15 1627 

Данијелова 

24 
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12. „Пинокио” 110  5 131 416,32 1810 
Богдана 

Поповића бб 

13. 
КДУ 

„Дизниленд” 
150 72 11 232 1278,88 4670 

Адмирала 

Вуковића 5 

14. „Петар Пан” 110  5 132 353,01 1437 
Јове ИлиЋа 

144а 

15. КДУ „Љоља” 190 80 
12.

5 
295 964,26 3235 

Црнотравска 

11в 

16. КДУ „Невен” 250 80 16 359 1522,72 5647 
Кумодраж 

Мајска 9 

17. 

КДУ 

„Радосно 

детињство” 

80 18 3 80 251,68 860 

Рипањ, Пут 

за колонију 

57 

18 
„Мала 

сирена“ 
390 30 

20.

5 
536 2480 2640 

Каплара 

Момчила 

Гаврића 14 

УКУПНО 
3220 645 

185.

5 
4442 

19642,53 63589 
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ПРЕГЛЕД ПРИЛАГОЂЕНИХ ПРОСТОРА ЗА РАД СА ДЕЦОМ 

 

 

 

 

 

 

РЕД. 

БР. 
OBJEKAT 

ГРАЂ. 

КАПАЦ. 

КАПАЦИТ

ЕТ ПОВРШИ

НА 

ОБЈЕКТА 

(m
2
) 

ПОВР

ШИНА 

ДВОРИ

ШТА  

(m
2
) 

АДРЕСЕ 

в
р
ти

ћ
 

ја
сл

е 

б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

б
р
о
ј 

д
ец

е 

1.  

„Жикица 

Јовановић” 

вртић 

85  3,5 87 180,23 20 
Војводе Степе 

195 

2.  

„Ненад 

Парента” 

вртић 

85  3,5 80 230,62 250 
Генерала 

Ханриса 31 

3.  „Вивак” вртић 85  3 85 202,79 3454 
Пиносава,  

Бул. ЈНА 18 

4.  
„Дечја 

радост” јасле 
 100 7 102 549,94 380 Браће Ковач 74 

5.  „Зрнце” јасле  18 1.5 25 59  
Браће Јерковић 

163 

6.  „Љиљан”јасле  110 7 103 346,97 502 
Лесковачка 4 

 

7.  
„Ђулићи”јасл

е 
 60 3.5 47 250 610 Пашманска 16 

8.  
КДУ „В. 

Чарапић” 
70 40 5 97 360 - Бели Поток 

9.  „Колибри” 30  1.5 33 130  
Рипањ центар 

 

10.  „Штрумфета“ 30 30 3 53 192 - 
Николе 

Ћурковића 44 

11.  “Лептирић“  100 6 84 396 -  
Насеље Степа 

Степановић 

12.  „Звончица“ 
50 

 
 2 59 157 -  

Мештровићева 

 

УКУПНО 
435 458  46.5  855 3054,55 5216 
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БРОЈ ОБЈЕКАТА ПО ГРАЂЕВИНСКОМ НОРМАТИВУ 

 

ОБЈЕКТИ НАМЕНСКИ ПРИЛАГОЂЕНИ 

ЈАСЛЕ - 4 

ВРТИЋ 7 5 

КОМБИНОВАНИ 11 3 

УКУПНО 18 12 

 

 

 

3.2 . ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПО ОБЛИЦИМА РАДА  

 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК – ВРТИЋИ И ЈАСЛЕ 

 

Број васпитних група и број уписане деце на дан 05.09.2016. године      

 

Рад у целодневним облицима рада организује се од 01.09.2016. до 31.08. 2017. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У
зр

а
сн

е 

г
р

у
п

е 

Млађа Средња Старија Припремна Мешовита УКУПНО 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

ВРТИЋ

И 43 960 35.5 1038 32 971 35 1010 6.5 154 155 4133 

ЈАСЛЕ   28,5 398 44,5 766     77 1164 

 232 5297 
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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 6 88 
29 428 

Ван седишта Установе 23 340 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК  – БОЛНИЦА „БАЊИЦА”  ДЕЦА НА ДУЖЕМ 

БОЛНИЧКОМ  ЛЕЧЕЊУ  

 
 
 

Редни 

број 
Објекат Број група Број деце 

1. 
Болница „Бањица” развојна 

група 
1,5 10 

2. 
Припремни предшколски 

програм 
1 7 

3. 
Болница „Бањица” деца на 

дужем болн. лечењу 
1 24 

 Укупно 3,5 41 

 

Рад у болничким групама  организује се од 01.09.2016. до 31.08. 2017. године. 
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4. ЗАДАЦИ НА УНАПРЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  

РЕД. 

БРОЈ 

НАЗИВ РАДНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
У ПЛАНУ 

1. „Чика Јова Змај“1 вртић Техничко одржавање, поправка дела проходне терасе на 

крову објекта 

2. „Чика Јова Змај“2 вртић Техничко одржавање 

 

3. „Чика Јова Змај“2 јасле Техничко  одржавање, 

санација проходне терасе на крову објекта 

4. „Плави чуперак“ вртић Техничко одржавање 

5. „Зрнце“ јасле Техничко одржавање, опрема 

6. „Брезе“ вртић и јасле Техничко одржавање 

7. 
„Сестре Букумировић“  

вртић 

Техничко одржавање 

8. 
„Сестре Букумировић“ 

јасле 

Техничко одржавање 

9. „Чика Андра“1 вртић Уређење дечијих купатила  

10. „Чика Андра“2 вртић Техничко одржавање 

11. „Бисери“ вртић Техничко одржавање, 

уређење дворишта 

12. „1001 радост“ вртић Техничко одржавање 

13. „1001радост“ јасле Техничко одржавање 

14. „Шећерко“ вртић Техничко одржавање 

15. „Шећерко“ јасле Техничко одржавање 

16. „Ђулићи“ јасле Опрема, уређење дворишта 

17. „Дечја радост“јасле Опрема, столарија 

18. „Цицибан“ вртић Техничко одржавање, постајница 

19. „Наша деца“ вртић Техничко одржавање, уређење подних облога 
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НАПОМЕНА:  објектима којима недостају маске за радијаторе у наредном времнском 

периоду планира се уградња.  

20. „Мила Јевтовић“ Техничко одржавање 

21. „Пинокио“ Техничко одржавање, уређење двориште 

22. „Дизниленд вртић“ Техничко одржавање 

23. „Дизниленд јасле“ Техничко одржавање, уређење тераса 

24. „Др Ненад Парента“ Уређење двориште, опрема 

25.  „Петар Пан“ Техничко одржаавање, уређење дечијих купатила 

26. 
„Жикица Јовановић-

Шпанац“ 
Техничко одржавање, уређење терасе 

27. „Љоља вртић“ Техничко одржавање 

28.  „Љоља јасле“ Техничко одржавање 

29. „Невен вртић“ Санација крова, опрема 

30. „Невен јасле“ Санација крова, опрема 

31. „Вивак вртић“ Техничко одржавање, опрема 

32. „Радосно детињство“ Санација крова, опрема 

33. „Колибри“ Техничко одржавање 

34. „Љиљан“ јасле Уређење тераса, опрема 

35. 
Бели поток „Васа 

Чарапић“ 

Техничко одржавање 

36.  Болница „Бањица“ / 

37. 
“Лептирић“ 

Техничко одржавање 

38. 
„Звончица“ 

Техничко одржавање 

39. „Мала сирена“ Техничко одржавање 
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ 

 

5.1.НАЧИН РАДА УСТАНОВЕ  

 

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

 

Режим дана у јаслама и вртићима 

 

Време Активност 

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

07:30 – 08:15 Одлазак у собу и припрема за доручак  

08:15 – 09:00 Доручак 

09:00 – 10:15 Организоване активности  

10:15 – 10:30 Воћна ужина 

10:30 – 11:30 Слободне и организоване активности, боравак на отвореном 

11:30 – 12:00 Ручак 

12:00 – 14:00 Поподневни одмор 

14:00 – 14:30 Ужина 

14:30 – 17:00 Слободне и организоване активности, боравак на отвореном 

17:00 – 18:00 Одлазак деце у дежурну собу 
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5.2.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 77 24,04 3,203 27,77 2,7728 100 0,77 48,08 1,6015 120 0,6417 

Вртић 155 24,04 6,448 27,77 5,5816 71,93 2,1549 48,08 3,2238 90,11 1,7201 

Мала школа 29 40,06 0,724 39,69 0,7307 20,67 1,403 192,27 0,1508 180 0,161 

Пут. 

вртић 0 40,06 0 138,86 0       

Болнч. групе 2 40,06 0,05 79,38 0,0252       

Разв. групе 1,5 24,04 0,062 27,77 0,054 71,93 0,0209 144,28 0,0104 45,06 0,0333 

Потр. зап.   10,49  9,1642  4,3487  4,9865  2,5561 

Специфи-

чности            

Свег. 

пот.   10,49  9,1642  4,3487  4,9865  2,5561 

Запослено по 

час. рада   6  13  4  4  2 

Разлика по 

часовима   

-

4,487  3,8358  

-

0,3487  

-

0,9865  

-

0,5561 

Неодређ.   6  9  4  4  2 

Одређ.   0  1  0  1  0 

Стварно рад.   6  10  4  5  2 

Разл. по 

радницима   

-

4,487  3,8358  0,35  

-

0,9865  

-

0,5561 
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77   0,5 154   8 9,625 5 15,40 

Вртић 

155 0,5 

310 

   8,26 18,765 8 19,375 5 31,00 

Мала 

школа 29 1 29     40 0,725 24,54 1,18 

Пут. 

вртић 0 6,37    51,2  100  61,31  

Болнч. 

групе 2 1 2         

Разв. 

групе 1,5 0,5 

3 

   3,8 0,3947 30,31 0,0495 16,65 0,09 

Потр. 

зап.   

 

344  154  19,16  29,774  47,67 

Специфи

-чности 
 

          

Свег. 

пот. 
 

 344  154  19,16  29,774  47,67 

Запослен

о по час. 

рада 

 

 315  150  19  15  56 

Разлика 

по 

часовим

а 

 

 -29  -4  -0,16  -14,774  8,33 

Неодређ. 
 

 

 

262  134  19  12  46 

Одређ. 
 

 

 

79  33  0  4  16 

Стварно 

рад. 
 

 341  167  19  16  62 

Разл. по 

радници

ма 

 

 -29  -4  -0,16  -14,774  8,33 
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Јасле 77 10 7,7 10 7,7 2 38,5 242 

Вртић 

155 10 

 

15,5 10 15,50 2 77,5 507 

Мала 

школа 29 25 1,16 25 1,16 5 5,8 42 

Пут. 

вртић 0 62,5 0 6,08 0 12,5 0 0 

Болнч. 

групе 2 98,75 

 

0,02025     2 

Разв. 

групе 1,5 33,31 0,04503 14,29 0,10 3,58 0,419 4 

Потр. зап. 

  

 

24,4253  24,46  122,22 797,26 

Специфи-

чности 
 

       

Свег. 

пот. 
 

 24,4253  24,46  122,22 797,26 

Запослено 

по час. 

рада 

 

 20  22  127 753 

Разлика 

по 

часовима 

 

 -4,4253  -2,46  4,781 -44 

Неодређ.   24  21  101 645 

Одређ.   1  1  30 166 

Стварно 

рад. 
 

 25  22  131 811 

Разл. по 

радницим

а 

 

 -4,4253  -2,46  4,781 -44 
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5.3.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. 

Васпитачи  и медицинске сестре – васпитачи  у предшколској установи  у 

целодневном боравку остварују непосредни рад са децом 75% од радног времена. 

Васпитач који ради у припремном  предшколском  програму  остварује непосредни рад са 

децом 50%  од радног времена. 

Остали део радног времена распоређује се на вођење педагошке документације, 

стручно усавршавање, учешће у раду стручних органа у Установи, сарадњи са породицом 

и друштвеном средином и другим пословима од значаја за унапређивање васпитно 

образовног рада  у установи. 

У смислу изложеног у оквиру 40-то часовне радне недеље приказујемо  структуру и 

распоред обавеза и то: 

 

СТРУЧНИ САРАДНИК  

- Непосредан рад на стручним пословима (инструктивни, саветодавни, педагошки 

рад са васпитачима, медицинским сестрама, децом и родитељима, праћење 

остваривања неге и непосредног васпитног рада у васпитним групама, рад на 

унапређењу васпитно-образовне праксе и организација васпитно-образовног рада, 

сарадња са породицом, сарадња са друштвеном средином, рад у стручним 

органима, вођење педагошке докуметације, стручно усавршавање).....30 сати 

- Планирање и припрема васпитно-образовног рада.....10 сати 

 

ВАСПИТАЧ У ГРУПИ 

 

- Непосредан рад са децом ....30 сати 

- Припрема за рад.....6 сати 

- Сарадња са породицом....1 сат 

- Стручно усавршавање.....1 сат 

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

- Вођење педагошке документације ....1 сат 
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МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ГРУПИ 

 

- Непосредан рад са децом....30 сати 

- Припрема за рад.....6 сати 

- Сарадња са породицом....2 сата 

- Стручно усавршавање....1 сат 

- Вођење педагошке документације ....1 сат 

 

ВАСПИТАЧ У ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ ППП  

 

- Непосредан рад са децом ....20 сати 

- Осмишљавање средине за учење....5 сати 

- Припрема за рад и планирање.....6 сати 

- Вођење педагошке документације и јавне манифестације....2 сата 

- Сарадња са породицом.... 2 сата 

- Сарадња са друштвеном средином....1,5 сати 

- Стручно усавршавање....1 сат 

- Рад у ИВОП тиму....1 сат 

- Индивидуални рад са децом...1,5 сати 

 

 

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 ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  

 

- 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 
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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 

 

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 сат 

- Стручно усавршавање........................2 сата 
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6.ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
  

Приоритетни задаци на реализацији програма предшколског васпитања и 

образовања на нивоу Установе за радну 2016/2017. годину дефинисани су у складу са 

Општим основама предшколског програма, Извештајем самовредновања за радну 

2015/2016.годину и Развојним планом Установе за 2013/17. уз коришћење стручне 

литературе и реализацију плана стручног усавршавања.  

 

Области приоритета  и приоритетни задаци за радну 2016/17. годину су: 

 

ОБЛАСТ Приоритетни задаци 

ПРОГРАМ - развијање идентитета, програмске посебности  сваког објекта кроз 

акционе планове 

 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНИ 

РАД 

- развијање подстицајних и превентивних ефеката свакодневног  

физичког вежбања и обликовања 

- осмишљен боравак деце на отвореном простору (двориште, терасе...) 

уз поштовање принципа челичења дечјег организма 

- обезбеђивање услова за лакшу адаптацију новоуписане деце и деце 

која из јасала прелазе у вртић 

ДЕЧЈИ РАЗВОЈ 

И 

НАПРЕДОВАЊЕ 

- унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања  

- детекција и превенција говорно језичких одступања 

ЕТОС -унапређење сарадње и размена примера добре праксе, између 

објеката 

ПОДРШКА 

ДЕЦИ И 

ПОРОДИЦИ 

- обезбеђивање различитих начина и облика међусобног 

информисања о развоју и напредовању деце  

- обезбеђивање различитих облика укључивања породице у живот и 

рад вртића 

- унапређивање родитељских компетенција кроз стручну подршку 

РЕСУРСИ - побољшање опремљености објеката израдом дидактичких средстава 
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6.1. 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 телесног, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. 

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

складу са Основама програма неге и васпитања деце узраста до 3 године, Развојним 

планом Установе, Предшколским програмом Установе, Извештајем о самовредновању, 

акционим плановима објеката, актуелном стручном литературом и програмом сгручног 

усавршавања.     

Основа за планирање васпитно-образовног рада биће процена развојног нивоа деце 

овог узраста, њихових потреба и интересовања, заснована на систематском посматрању, 

праћењу, евидентирању и евалуацији рада. 

Медицинске сестре врше недељно планирање васпитно-образовног рада, 

реализацију и запажања. Недељни план рада садржи игре и активности за сваки дан које 

подстичу различите аспекте развоја, а засноване су на праћењу и посматрању деце, 

њихових потреба и интересовања. Недељна запажања  садрже процену о учешћу деце у 

активностима, значајне моменте, одступања од плана и сл. на основу чега се  врши  

тромесечна анализа рада.  

 

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

 

- стварање прилика за интеракцију са  децом старијег узраста  

- развијање програмске сарадње са вртићима, посебно у комбинованим објектима 

- развијање полигонског облика рада у оквиру физичког васпитања 

- унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања  

-  укључивање родитеља у процес праћења и документовања дечјег развоја, 

напредовања и редовно информисање родитеља о напредовању њиховог детета, 

- обезбеђивање  услова за лакшу адаптацију деце (рад са децом и родитељима). 
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6.2. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 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 Општим основама предшколског васпитања и образовања – 

модел А, Развојним планом Установе, Предшколским програмом Установе и Извештајем о 

самовредновању уз коришћење стручне литературе и знања стечених у оквиру стручног 

усавршавања. 

Oснову  за планирања рада са децом од три године до укључивања у програм 

припреме за полазак у школу чини посматрање и праћење деце у спонтаним и планираним 

активностима, стицање увида у то шта дете може и зна, каква су његова интересовања и 

потребе, те сходно томе постављање циљева и задатака  који се реализују у добро 

осмишљеној и подстицајној средини за учење 

 

 

Приоритетни задаци у раду за ову радну годину: 

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

са децом вртићког узраста, 

- примена драмских игара и активности у раду са децом вртићког узраста, креирање 

представа у којима су  носиоци улога деца, 

- стварање прилика за интеракцију деце различитих узраста, 

- развијање програмске сарадње са јаслама у комбинованим објектима, 

-  обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце  (рад са децом и родитељима- 

организација рада, пријем деце, план активности, укључивање родитеља, план 

адаптације у сарадњи са родитељима...)  

- детекција и превенција говорно-језичких одступања, 

-  унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања, 

-  укључивање родитеља у процес праћења и документовања дечјег развоја, 

напредовања и редовно информисање родитеља о напредовању њиховог детета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/2017. годину  

23 | страна 
 

6.3. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

 

Припремни предшколски програм за децу рођену у периоду од 01.03.2010. до 

01.03.2011. године реализоваће се како у целодневном боравку, тако и у групама 

четворочасовног програма. Програм ће се реализовати у складу Основама програма 

предшколског васпитања- модел А, Предшколским програмом Установе, уз коришћење 

стручне литературе и других извора података, искустава у раду васпитача стечених током 

претходних година.    

 

           

Ред. бр. облик рада број група број деце 

1. Целодневни 35,5 980 

2. Четворочасовни у седишту 

Установе 
6 88 

3. Четворочасовни ван 

седишта Установе 
23 340 

 УКУПНО 64,5 1408 

     

 

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 

- неговање сарадње са локалном средином, посебно са основним школама у циљу 

успостављања континуитета у образовању 

- рад на потпуном обухвату деце за припремни предшколски програм и изналажења 

решења за пријем нове деце током радне године, адаптацијом неких простора у 

нашој Установи, а и ван Установе у локалном окружењу; 
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6.4. 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 две васпитне и једној и по 

развојној групи. У радној 2016/17. години у болничким групама планира се реализација 

следећих задатака: 

ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 

 

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ 

И 

ПРОГРАМИРА

ЊЕ 

ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

-Израда годишњег плана рада. 

-Израда двонедељних планова за рад са децом на основу 

континуираног посматрања , уочених интересовања и 

потреба деце у болници. 

-Уважавање предлога и идеја деце у процесу планирања 

дневних активности. 

-Индивидуално планирање рада са децом у зависности 

од развојних могићности, здравственог статуса, социо-

културног развоја и потреба детета. 

-Индивидуално планирање рада са децом са посебним  

 потребама. 

-Израда акционог плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАД СА 

ДЕЦОМ 

-Пружање могућности и подстицаја за игру, интеракцију, 

учење и даљи развој. 

-Организација индивидуалног рада и рада у малим 

групама. 

-Неговање  позитивне атмосфере у групи и 

уважавање различитости. 

-Учење деце кроз различите типове активности. 

- Омогућавање детету да се игра самостално, са другом 

децом, са васпитачем. 

-Одвијаће се индивидуалан рад са децом на 

адаптацији, у процесу припреме за операцију. 

- Подстицање и развијање позитивног става о 

неопходности хируршке интервенције и јачање дечијег 

самопоуздања. 

-Укључивањењ деце која су оперисана, да својим 

искуствима и запажањима помогну деци у припреми за 

операцију. 

-Индивидуални приступ и помоћ деци у свим фазама 

лечења. 
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-Развијање правилне артикулације и неговање културе 

говора. 

-Развијање грубе и фине моторике у складу са 

узрастом и индивидуалним могућностима детета. 

-Припрема деце за полазак у школу. 

- Социјализација деце са посебним потребама и 

укључивање у колектив. 

- Подстицање развијања сензорних и психомоторних 

способности.  

- Рад на осамостаљивању. 

 

 

 

 

САРАДЊА СА 

ПОРОДИЦОМ 

-Размена информација са родитељима пратиоцима. 

-Развијање партнерства дете-родитељ-васпитач. 

-Упознавање родитеља са њиховим правима и обавезама. 

-Едукација родитеља у решавању проблема са дететом који се 

могу јавити у току лечења. 

-Пружање подршке и помоћи родитељима како би на 

адекватан начин учествовали у лечењу детета. 

-Укључивање родитеља у реализацију васпитно-образовног 

рада са децом активно или као посматрача. 

-Укључивање родитеља у процесу адаптације и припреме 

детета за операцију. 

 

САРАДЊА СА 

ЗДРАВСТВЕНОМ 

УСТАНОВОМ 

-Свакодневна сарадња и размена информација о болесној 

деци. 

-Учешће у заједничким едукацијама. 

-Учешће у свим иницијативама упућеним од стране 

здравственог особља ка нама. 

САРАДЊА СА 

ДИРЕКТОРОМ И 

СТРУЧНОМ 

СЛУЖБОМ 

-Размена информација, договор и сарадња у вези свих 

дешавања из области рада. 

САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

-Сарадња са: ОШ „Др драган Херцог”, Црвеним крстом, 

кловновима докторима, Мек-доналдсом, уметницима 

различитих профила и васпитачима предшколске Установе. 

ВОЂЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ И 

СТРУЧНО  

УСАВРШАВАЊЕ 

-Вођење радне књиге васпитача у болници. 

-Вођење радне књиге за децу са посебном подршком у 

развоју. 

- Стручно усавршавање кроз рад стручних актива и већа у 

оквиру Установе , активе, стручне састанке и трибине у 

оквиру Удружења болничких васпитача Србије. 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/2017. годину  

26 | страна 
 

6.5.   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 2016/17. години планирани су различити посебни и специјализовани 

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

 

ОТВОРЕНИ МОНТЕСОРИ ПРОГРАМ   

 

 У октобру 2012. године започета је реализација пројекта Отворени Монтесори 

програм у вртићу „Пинокио“ који је 30. марта 2015. године верификован од стране 

Министарства просвете чиме је вртић „Пинокио“, ПУ „Чика Јова Змај“ постао први 

државни Монтесори вртић у Београду – Монтесори Пинокио. Сам чин верификације 

диктира даљи ток истраживачког рада током наредне школске године. 

  Даљи циљ рада на пројекту биће акцентовање свих делова документа Отворени 

Монтесори програм, како би сазнања до којих смо дошли кроз истраживање 

имплементирали у непосредну праксу.  

У школској 2016/17. години планира се наставак рада на пројекту кроз следеће 

задатке: 

 

 Посматрање и функција посматрања у процесу програмирања 

 Одржавање квалитетне структуре Монтесори амбијента и израда Монтесори материјала 

 Индивидуализовано учење са Монтесори материјалима 

 Утврђивање презентација Монтесори вежби васпитача до спонтаног извођења 

 Истраживање могућих путева за развијање пројеката и подпројеката 

 Развијање различитих облика учења у малим групама 

 Монтесори учење у природи 

 Развијање партнерства кроз различите облике укључивања родитеља:  

- Ангажовање у акцијама „Сви заједно“ 

- Учешће у процесу програмирања 

- Развијање дечијег портфолија кроз интерактивне свеске (дете, васпитач, родитељ) 

 Развијање партнерства са локалном заједницом 

 Развијање особина личности монтесори васпитача: етичност, предузимљивост, стрпљење, 

ведрина, самопоуздање, поштовање других, емпатија, амбиција за промене. 
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НТЦ ПРОГРАМ  

 

 

Након годину дана примене НТЦ система учења, спроведених тестирања и 

примећених резултата у погледу психо-моторичког развоја деце и наредне године 

планирамо наставак инплементације пројекта. 

 

 Пројекат настављамо кроз следеће фазе: 

 

Друга фаза: Стимулација развоја асоцијативног размишљања 

- Апстраховање, визуализација (реализоваће се кроз учење симбола, као сто су 

марке аутомобила, заставе, лого ознаке различитих компанија, саобраћајни 

знакови...) 

- Апстрактна класификација и апстрактна серијација (реализоваће се кроз 

идентификацију, спаривање и разликовање нпр. застава, марки аутомобила; 

форимарње скупова и подскупова...) 

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

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

   Трећа фаза: Функцонално размишљање 

              -    Загонетне приче  

              -    Загонетна проблемска питања 

 

 И даље ће бити присутне активности из прве фазе пројекта (вежбе ротације, 

равнотеже, графомоторике). 

Током године планирано је  укључивање родитеља кроз различите видове сарадње: 

тематске родитељске састанке, израду материјала, прикупљање сувенира, анкете... 

Састанци НТЦ тима, планирани су једном месечно, а по потреби и чешће. Недељни 

задаци за васпитаче превазиђени су, тако да ће у будуће сручни сарадници и сарадници на 

пројекту давати смернице за рад уз повремено учествовање у њиховој реализацији. 
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ДРУГИ ПРОГРАМИ И ОБЛИЦИ РАДА И УСЛУГА  

  

„БИСЕРИ“ - ДЕЧЈИ ВРТИЋ КАО КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР  

 

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

под називом „Бисери-дечји вртић као креативни центар“ у циљу  подстицања креативности 

и неговања дечјег стваралаштва кроз кроз инетерактивне облике рада у различитим 

областима уметности. 

Професионални изазов запослених у објекту је да вртић постепено постане 

препознатљив као креативни центар у којем се подстиче и негује стваралачка игра и 

креативни процеси деце и одраслих.  

Пројекат се развијао  кроз неколико  фаза (преиспитивање праксе, улазак у 

пројекат, фазе стваралаштва, експерименталне фазе). Свака фаза у раду имала је своју 

тему која се реализовала на различите начине на нивоу васпитних група, на нивоу објекта, 

као и кроз стваралачке радионице у формираним атељеима. 

У радној 2016/17. години  наставиће се са  истраживањем и развијањем  

универзалних људских вредности (поштовање, слобода, срећа, љубав, одговорност, 

толеранција...) кроз тему  „Нити пријатељства“.  

 

Основни задаци су: 

- подстицати децу (и родитеље) на размишљање и разговор о вредностима, 

- осмишљавати активности које ће омогућити доживљај вредности, 

- осмишљавати активности које ће помоћи развијање вредности у понашању деце,  

- формирање  кутка на нивоу вртића за излагање дечјих продуката на тему 

пријатељства , 

- промовисање вредности у локалном окружењу. 

 

Задаци ће се реализовати кроз васпитно-образовни рад на нивоу васпитних група, 

заједничке активности - манифестације на нивоу објекта, рад атељеа и радионице са децом 

и родитељима, активности у локалном окружењу. Предвиђена је полугодишња и годишња 

евалуација рада. 

Породични креативни центар као мини пројекат на нивоу једне васпитне групе 

наставиће са радом у правцу развијања сарадње са породицом,  јачања родитељских 

компетенција и активног учешћа породице у животу вртића, како на ниву групе тако и на 

нивоу објекта.   

Посебности вртића као што су Карневал, Сајам књига, Зидне новине неговаће се и у 

радној 2016/17. години.   
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КУЛТУРНА АВАНТУРА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 

 

Пројекат „Културна авантура за предшколце“ - план рада за 2016/2017. годину 

 

Пројекат„Културна авантура за предшколце“осмишљен је као заједнички пројекат 

Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и ПУ „Чика 

Јова Змај“ Вождовац из Београда са циљем развијања квалитета праксе дечјег вртића. 

Полазишта за реализацију пројекта и основ за партнерство на овом пројекту базирају се 

на: 

 

1. Акционом плану ПУ - објекат „Чика Јова Змај“2 

2. Пројекту Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду 

„Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији“. 

 

Општи циљ пројекта је грађење квалитета праксе дечјег вртића кроз:  

-отварање дечјег вртића према локалној заједници сарадњом са културним и јавним 

институцијама у окружењу као местима учења и учешћа деце предшколског узраста, 

-демократизација праксе дечјег вртића кроз оснаживање деце, родитеља и других одраслих 

из локалне заједнице као активних учесника у креирању васпитно образовног процеса у 

дечјем вртићу, 

- стручно усавршавање васпитача кроз истраживање практичара, 

- развијање сарадње практичара и истраживача. 

 

У  2016/2017 г. настављамо  сарадњу  са : Галеријом културног центра Београда где  

деца учествују  у радионицама посвећеним изложбама, Београдском филхармонијом, 

Коларцем, Музејом афричке уметности, Природњачким музејом, институцијама које 

промовишу културно наслеђе... 

 

Овим посетама објекат „Чика Јова Змај“2 реализује свој основни циљ: 

-деца бораве у уметничком простору који је постао нови простор за игру, разгледају дела 

савремене ликовне уметности и комуницирају са уметником, 

-уче кроз непосредно искуство у музејима на тематским изложбама, 

-заједно са својим родитељима учествују у културним манифестацијама, 

-богате лично искуство кроз посете и уче како да заједно са својим родитељима креативно 

проводе слободно време. 
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ЕКО-ШКОЛА „1001 РАДОСТ“ 

 

 У периоду од радне 2012/2013. године у вртићу „1001 радост“, у оквиру акционог 

плана из области екологије, реализује се пројекат „Од вртића до факултета, зеленом руком 

путујемо око света“. Основни циљ пројекта односио се на развијање еколошке свести о 

важности заштите животне средине и омогућавање деци да кроз практичне примере науче 

да воле, поштују и чувају природу. Кроз активне методе рада, богате садржаје, тимски рад 

на нивоу објекта као и активно укључивање родитеља у пројекат, постепено се развијала 

визија „еко-вртића“. 

 У новембру 2012. године пројекат постаје део међународног програма Еко-школе 

(Ecco- Schools; Промоција науке кроз развој међународног програма Еко-школе у Србији) 

који подразумева рад по тачно утврђеним корацима: 

1. Оснивање одбора Еко-школе (вртића) 

2. Оцена стања животне средине 

3. Израда програма рада 

4. Праћење стања и оцењивање 

5. Рад према плану и програму 

6. Оцена стања животне средине 

7. Означавање и оглашавање програма у школи (вртићу) 

 

 Својим интензивним радом према наведеним „еко-школским корацима“, вртић 

„1001 радост“ је једини вртић у Србији који је добио међународну зелену заставу у 

септембру 2013. године, а програм постаје посебан програм за предшколство признат од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 У радној 2016/17. година планира се имплементација програма еко – школе на 

нивоу свих узрасних група кроз учешће деце на разним еколошким манифестацијама, 

конкурсима, такмичењима, уз даљи рад на одржавању еко баште. 

 Један од планираних циљева је наставак партнерских односа са амбасадорима 

одрживог развоја и животне средине, породицом и локалном заједницом. 

 Циљ у односу на децу је развијање еколошкe свести кроз планиране активности.  
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ПРИПРЕМА ЗА ПУТОВАЊЕ У СВЕТ НАУКЕ  

 

Радне 2012/13. године у нашој Установи започет је пројекат „Припрема за путовање 

у свет науке“ који је резултирао манифестацијом Сајам науке. Полазишта за пројекат чине 

теоријска сазнања о начину на који дете учи и сазнаје свет око себе, реализација садржаја 

препоручених Општим основама предшколског програма, као и преиспитивања властите 

праксе од стране васпитача. Циљеви пројекта су: 

- Подстицати децу да истражују и откривају природне науке кроз активне методе 

рада 

- Развијати сарадњу са породицом у оквиру истраживачких игара 

- Развијати сарадњу са друштвеном средином у оквиру истраживачких игара 

- Подстицати тимски рад између васпитача унутар једног вртића и између више 

вртића.  

-  

Током радне 2016/17. планира се даљи рад на пројекту уз наставак сарадње са 

Институтом за нуклеарне науке „Винча“. Та сарадња подразумева обуку васпитача за 

реализацију огледа, формирање и опремање истраживачких центара у вртићима. Пројекат 

подразумева реализацију различитих игара и огледа из физике, хемије, ботанике и сл. 

Родитељи ће учествовати у прикупљању амбалажног материјала, у радионицама, у 

преузимању улога реализатора огледа, волонтера и сл. У сарадњи са локалном заједницом 

пројекат ће бити реализован и ван вртића кроз посете музејима, зоолошком врту, 

Планетаријуму, оближњим излетиштима и сл. Планира се реализација петог Сајма науке.   
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РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ГОВОРА И СОЦИО- ЕМОЦИОНАЛНОГ   

РАЗВОЈА ДЕЦЕ 

 

            Аутори:    Предшколска установа   ,,Чика Јова Змај“, Београд, Јасмина Марковић,   

медицинска сестра-васпитач,  Мирослава Јоксимовић психолог, Дубравка Кобац логопед, 

Тања Матић  педагог, Петар Цветковић дефектолог,  Др.сци.мед. Дејан Стевановић 

Клиника за неурологију и  психијатрију за децу и  омладину, Београд. 

У сарадњи  са Клиником  за неурологију и  психијатрију за децу и  омладину, 

Београд у периоду од радне 2014/15. године у  јаслицама „1001 радост“ реализује се 

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

Полазна основа у реализацији  пројекта : 

 -препознавање потребе за додатном подршком у развоју говора и социо-емоционалном 

развоју деце 

- акциони план објекта ,,1001 радост“ - јасле са темом ,,Сарадња са породицом“ 

- пројекат Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд ,,Скрининг 

за рано откривање поремећаја“. 

Циљ: Рано препознавање поремећаја развоја говора и комуникације  и подршка 

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

сарадника у ПУ ,,Чика Јова Змај“, објекат ,,1001 радост“ јасле. 

 

Даљи кораци у реализацији пројекта: 

-проширивање пројекта на друге објекте у ПУ ,,Чика Јова Змај“ 

-организација средине за учење са посебним акцентом на центре за развој говора  и 

сензорне центре 

-израда дидактичких средстава 

-едукација запослених 

-примена стечених знања са семинара 

-примена техника и коришћење  инструмената за посматрање деце (чек листе, техника 

узорака догађаја) 

-коришћење  стандардизованих  упитника  за родитеље и  медицинске сестре –васпитаче  

који се односе се на  ниво развоја говора и социјалне интеракције код деце 

-едукација родитеља  

-сарадња са друштвеном средином – институцијама (Клиника за неурологију и 

психијатрију за децу и омладину и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ) 

-популаризација партнерства истраживача и практичара  кроз  презентације на стручним  

скуповима. 

Пројекат се реализује уз писану сагласност: 

-родитеља деце из јаслица ,,1001 радост“ (на основу Закона о  заштити података о 

личности-"Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 

107/2012) 

-ПУ ,,Чика Јова Змај“ 

-уз одобрење Етичког одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, 

Београд 

-уз сагласност аутора упитника за превод и коришћење др.сци.мед. Дејана Стевановића. 
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УСЛУГЕ ПОРОДИЦИ  - 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 

 

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

току месеца септембра. 
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7. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ  

 

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

породицом.   

Сарадња са породицом биће реализована на : 

1. на нивоу Установе 

2. на нивоу објеката 

3. на нивоу васпитних група 

 

У зависности од нивоа сарадње, реализатори ће бити васпитачи, медицинске сестре 

васпитачи, стручни сарадници, руководиоци објеката и директор Установе. 

 

1. НИВО 

УСТАНОВЕ 

ЗАДАЦИ РЕАЛИЗАТОРИ 
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 деч.развоја, здравств. и соц. 

заштите за сајт Установе 

стр. сарадници и 

сарадници 
током године 

- интернет презентација рада 

Установе 
директор, радна група током године 

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 

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 

- дани отворених врата (упознавање 

родитеља са развојем и  

напредовањем детета ) 

васпитачи, мед. 

сестре/васпитачи 

једанпут годишње или 

по потреби  
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Поред наведеног, у сарадњи са родитељима на нивоу васпитне групе биће 

заступљени и други видови информативног облика сарадње:  

- свакодневна размена информација приликом довођења и одвођења детета 

- родитељски састанци – одржаваће се у складу са актуелностима и потребама 

праксе. 

 

Едукативни облик: 

- Саветовалиште за родитеље и запослене у Установи одржаваће се, као и 

претходних година друге среде у месецу у објектима „Дизниленд“  и „Шећерко“ у 

времену од 8 до 14 часова. Циљ у раду саветовалишта је пружање помоћи породици 

у области неге, васпитно-образовног рада, психофизичког развоја деце и социјалне 

заштите. Саветовалиште води тим који чине педагози, психолози, логопеди и 

социјални радници Установе. 

- Тематски родитељски састанци одржаваће се у складу са исказаним потребама 

објеката. У свим групама припремног предшколског програма  реализује се тема 

„Припрема деце за полазак у школу“.  Реализатори су васпитачи, стручни 

сарадници Установе и стручни сарадници основних школа. 

 

Родитељи у процесу  адаптације  детета  

 

Са циљем да се у Установи тимски стварају оптимални услови за адаптацију деце, 

неопходно је укључивање родитеља у израду плана адаптације пре поласка детета у 

колектив  и по потреби укључивање родитеља у рад васпитне групе током периода 

адаптације. Сваки објекат реализује свој план активности за почетак радне године и план 

адаптације који се конкретизује на нивоу васпитних група, припрема едукативне 

материјале за родитеље, флајере... 

Заједничке активности са породицом  

 

На нивоу Установе  негују се различити облици  заједничких активности са 

породицом. Током ове радне године наставиће се рад са родитељима као партнерима у 

васпитно-образовном раду  кроз повремено заједничко планирање и реализацију 

радионица са децом, еколошких акција, заједничких излета, посета установама културе и 

сл. 
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САЈТ  УСТАНОВЕ 

 

Наша Установа поседује свој сајт као један од важних  информативних и 

едукативних облика сарадње са породицом. Пратећи потребе корисника, сајт је 

осавремењен, потпунији и прегледнији.  Адреса сајта је www. cikajovazmaj.rs   

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

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

 

1. Исајев Ивана, васпитач, гл. уредник, РЈ “Чика Јова Змај“I-вртић; 

2. Миловановић Милица, мед. сестра васпитач, уредник, РЈ „Мала сирена“; 

3. Павловић Марија, васпитач, уредник, РЈ „Брезе“. 

 

 

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) Тања Матић, стручни сарадник- педагог, координатор;  

2) Снежана Станковић, васпитач, члан; 

3) Петра Поповић, мед. сестра- васпитач, члан; 

4) Наташа Ђурић, 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 потребно је да 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. 

Тим ће активности из тачке 2. ове одлуке обављати од 27.06.2016. до 31.08.2018. 

године. 
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8. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

Основни задаци у сарадњи са друштвеном средином у току радне године биће: 

- коришћење свих расположивих ресурса у локалној средини за активност деце 

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

- стручна подршка од стране надлежних министарстава и институција у остваривању 

делатности Установе. 

 

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 

вртић ће на почетку године  идентификовати ресурсе средине и направити план сарадње. 

Према својим могућностима вртићи  ће организовати посете установама социјалне 

и здравствене заштите, културе, образовања и науке, разним знаменитостима и спортским 

центрима. Установе са којима ће ПУ „Чика Јова Змај“ сарађивати: Домови здравља, 

Полицијска станица „Вождовац“, Општина Вождовац, основне школе на општини 

Вождовац, музеји Града Београда, Дом за старе, Ватрогасно друштво „Вождовац“, Центар 

за социјални рад, Центар за заштиту деце и одојчади, библиотеке, културни центри, 

факултети, спортски центри итд.  

И даље, посебна пажња ће се посвећивати унапређењу сарадње са основним 

школама ради остваривања континуитета у образовању све деце. 

Сарадња са основним школама остварује се континуирано током целе школске 

године према плану рада стручних сарадника и стручног актива ППП. 
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НИВО 

САРАДЊЕ 
АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. НИВО 

УСТАНОВЕ 

- Oрганизовање 

четворочасовног ППП у 

просторима школа 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

сарадници 

септембар 2016. 

године 

- Састанци са сарадницима 

ОШ ради остваривања 

континуитета у образовању 
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инклузијом   

чланови Тима за 

инкл. обр, 

стручни 

сарадници школа 

по потреби,  

током године 

- Активности везане за 

манифестације према плану 

културне и јавне 

делатности  

васпитачи током године 

2. НИВО 

ОБЈЕКТА 

- Представљање школа у 

просторима вртића (путем  

састанака, паноа и сл.) 

васпитачи, 

учитељи, 

стручни 

сарадници 

Установе и ОШ 

март-јун 2017. 

- 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 

2017. 

- Гостовање деце 

обухваћене ППП на 

школским приредбама 

васпитачи, 

учитељи 
током године 

- 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 
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 АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – САОБРАЋАЈНИ  ПОЛИГОН 

 

У току радне 2016/17. године планирано је одржавање семинара „Савремени 

приступи у едукацији деце за безбедно учествовање у саобраћају“ који је намењен 

васпитачима у предшколским установама. Након едукације програм ће се реализовати у 

васпитним групама у оквиру редовне реализације васпитно-образовног рада. Овај програм 

ће се реализовати уз подршку Секретаријата  за образовање и дечију заштиту  и Агенције 

за безбедност саобраћаја. 

 

 

 САРАДЊА СА ИЗДАВАЧКИМ КУЋАМА 

 

Током радне 2016/17. године наставиће се сарадња са Креативним центром, Публик 

практикумом  и осталим издавачким кућама кроз реализацију семинара за запослене, 

набавку  стручне литературе за васпитно- обазовни  рад ( за рад са децом и запосленима). 

 

 ПОЗОРИШТА  

 

Планира се сарадња са позориштима која ће се реализовати кроз позоришне 

представе за децу у вртићу, а повремено и организовати одлазак деце у позоришта. Избор 

позоришних представа урадиће  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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9.  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ  
 

У оквиру културне и јавне делатности Установе у радној 2016/17. години  

пригодним активностима биће обележене следеће манифестације и празници:  

 

Н
и

в
о
 У

ст
а
н

о
в

е 

празник / 

манифестација 
датум носиоци активности 

Дечја недеља 
прва недеља 

октобра 
стр. служба, васпитачи, мед. сестре 

Месец књиге октобар стр. служба, васпитачи, мед.сестре 

Чика Јовина недеља 

 
новембар директор, стр. служба, васпитачи, мед. сестре  

Дан ватрогасаца 7.  новембар директор, стр. служба, васпитачи, мед.сестре  

Дан Установе 24. новембар директор, стр. служба, васпитачи, мед.сестре 

Дечји маратон април стр. сарадник за физичко васпитање, васпитачи 

Светски дан дечје 

књиге 
2. април директор, пом. директора, стр. служба,  васпитачи 

Светски дан продице 15.мај  директор , стр. служба,  васпитачи 

Дан изазова 
последња среда 

у мају 
стр. сарадник за физичко васпитање, васпитачи 

Змајада 
последња 

субота у мају 
стр. сарадник за физичко васпитање, васпитачи  

Н
и

в
о
 о

б
је

к
т
а
 

Дечје спортске игре 

предшколаца града 

Београд 

мај 

 
стр. сарадник за физичко васпитање, васпитачи 

Дан физичке културе 10. мај стр. сарадник за физичко васпитање, васпитачи 

Карневал 

предшколаца 

Београда 

јун директор, пом. директора, стр. служба,  васпитачи 

Вашаријада јун 
директор, пом. директора, стручна служба, 

васпитачи, мед. сестре 

Светски дан старих 

лица 
1.октобар стр. служба,  васпитачи 

Светски дан чистих 

руку 
15. октобар 

сарадници за ПЗЗ, васпитачи и медицинске сестре 

на превентиви 

Светски Дан хране 16. октобар 
сарадници за ПЗЗ, васпит. и мед. сестре на 

превентиви 

Дани филхармоније 

за предшколце 
октобар  стр. служба, васпитачи 

10. kids fest октобар  стр. служба, васпитачи 

Дани опере (одлазак 

у Мадленијанум)  
новембар. стр. служба, васпитачи 

Дан Музеја у вртићу  васпитачи 
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Нова година 

последња 

недеља 

децембра 

васпитачи, медицинске сестре 

Божић 
прва недеља 

јануара 
васпитачи, мед. сестре 

Слава вртића током године васпитачи , мед. сестре 

Дан вртића током године васпитачи, мед. сестре 

Свети Сава 27. јануар васпитачи, мед. сестре 

Дан жена 8.март васпитачи, мед. сестре 

Дан пролећа 21.март васпитачи, мед. сестре 

Ускрс април васпитачи, мед. сестре 

Међународни дан 

шале 
1. април васпитачи, мед.сестре 

Светски дан здравља 7. април 
сар. за превент. здр. заштиту, васпитачи, мед. 

сестре 

Дан планете Земље 22. април 

стр. служба, васпитачи (посебно објекти који се 

баве екологијом) 

Еколошка недеља 
прва недеља 

јуна 

Светски дан заштите 

животне средине 
5. јун 

Завршне приредбе јун васпитачи 

Недеља здравља уста 

и зуба 
јун 

сарадници за ПЗЗ, васпитачи и мед. сестре на 

превентиви 

Хуманитарне акције током године стручни сарадници, васпитачи 

 

ЧИКА ЈОВИНА НЕДЕЉА 

 

Сваке радне године у нашој Установи реализују се пригодни програми поводом 

бројних празника, свечаности, значајних датума и манифестација.  У складу са својим 

специфичностима сваки објекат ће осмислити свој  програм за обележавање  Чика Јовине 

недеље  (новембар 2016.) која представља посебност наше Установе.   

Остале манифестације и празници, време обележавања и носиоци активности 

налазе се у плану културне и јавне делатности. 

 Осим наведеног, деца и васпитачи Установе учествоваће на конкурсима, изложбама 

и манифестацијама дечјег ликовног и драмског стваралаштва организованим на градском, 

међуградском и међународном нивоу. 

У плану је формирање дечјег клуба Чика Јова Змај, даљи рад на формирању 

библиотеке и медиотеке у Установи, организовање посета музејима,  тематским изложбама 

у складу са акционим плановима вртића и планираним манифестацијама  у Установи. 

Установа ће током радне 2016/17. године наставити сарадњу са медијским кућама. 
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10. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

10.1.ПЛАН РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА   

 

 Према Закону о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, 

бр.72/2009,52/2011 и 55/2013), васпитно-образовно веће чине васпитачи и стручни 

сарадници.  

 

Васпитно-

образовно 

веће  

Тема Време реализације 

1. 

- Разматрање Извештаја о раду Установе за 

радну 2015/16. годину 

- Извештај о  реализацији плана 

самовредновања за радну 2015/16. годину 

- Разматрање Плана рада Установе за радну 

2016/17. годину 

- Разматрање Предшколског програма за 

радну 2016/17. годину 

Септембар  2016. године 

2. Тема везана за социјалну инклузију 
Новембар 2016. године 

 

3. 

 Тема везана за интегрисано учење, учење 

кроз истраживање  (Ж.Крњаја, 

Д.Бренеселовић)  

Децембар  2016. године 

4. 
Презентација примера добре праксе 

 
Јун  2017. године 
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10.2.ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ   

 

Током радне 2016/17. 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. 

 

Чланови Педагошког колегијума: 

  

-Лидија Хутовић, директор установе 

-Горадана Пајдић, помоћник директора Установе 

- Снежана Станковић, васпитач,  

-Снежана Стевановић, васпитач,  

-Милица Јеличић, медицинска сестара-васпитач,  

-Мирослава Јоксимовић, психолог, 

-Тања Матић, педагог, 

-Дубравка Кобац, логопед. 

 

 

Ред. бр. Задаци Педагошког  колегијума Време реализације 

 

1. Анализа припремљености објеката за 

почетак радне године и предлози за 

унапређивање 

Септембар 2016. године 

2. Предлагање ментора за нову групу 

приправника 

Октобар 2016. године 

 

3.  Предлагање радова за стручне сусрете 

васпитача и медицинских сестара  

 

Јесен 2016. године -  

пролеће 2017. године 

4. Праћење рада стручних тела Установе Током године 

(четири квартална извештаја) 

5.  Извештај о реализацији акционих планова 

објеката и предлози за унапређење 

васпитно-образовног рада  

Јун 2017. године 
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10.3.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  

 

Пограм заштите од 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 и резултата самовредновања рада Установе за 2015/16. годину. 

Програмом заштите за радну 2016/17. 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  

Постављање и редовно 

сервисирање видео 

надзора 

Директор, 

техничка 

служба 

Током године 

Редовно одржавање 

мобилијара, одржавање 

дворишта и прилаза 

објектима 

Техничка 

служба 
Током године 

Редовна поправка и 

елиминисање дотрајалог 

намештаја 

Техничка 

служба  
Током године 

Организација физичког 

простора према 

стандардима рада ПУ 

Васпитачи  Током године 

Смањивање 

познатих и 

потенцијалних 

ризика у односу на 

специфичнисти 

објекта, временску 

структуру дана, 

период у години 

Организовање дежурстава 
Руководилац 

објекта 
Током године 

Обезбеђивање довољног 

броја извршилаца 

(васпитач, мед.сестра на 

превентиви ) приликом 

одласка деце ван Установе 

(позориште, музеј...) 

Помоћник 

директора, 

руководилац 

објекта , кадров-

ска служба у 

складу са 

важећим 

законима 

Током године 

Стално стручно 

усавршавање 

Обука запослених за 

превентивне активности 

кроз различите облике 

интерног стручног 

усавршавања (В-О 

веће,стручне активе 

васпитача, радне групе) 

Тим за заштиту 

деце 

децембар 2016.-

април 2017. 
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Обука запослених за 

превентивне активности 

кроз семинар „Од 

агресивности до 

креативности – 

иновативни приступи 

проблему насилног 

понашања деце у вртићу и 

школи “. 

Центар за умеће 

родитељства 

„Школа за 

родитеље“, 

Београд 

 

 

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, сар. за 

превентивну 

здравствену 

заштиту, 

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 

Април 2017. и даље 

током године 

Успостављање 

правила понашања 

Формирање правила 

понашања у васпитној 

групи заједно са децом 

Васпитачи  
Почетак радне 

године 

Сликовито представљање 

правила и постављање  у 

видокруг  деце 

Васпитачи  
Почетак радне 

године 

Прибављање сагласности 

родитеља/старатеља детета 

за довођење и одвођење 

деце, 

фотографисање, излазак 

ван Установе ... 

Васпитачи  
Септембар/октобар 

2016. 
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10.3.1. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА  ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА ЗАНЕМАРИВАЊА   

 

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 деце од насиља, злостављања и занемаривања чине: 

 

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

2. Александра  Црвенић - стручни сарадник- педагог, члан 

3. Мина Грујин–стручни сарадник- психолог, члан 

4. Мирослава Јоксимовић - стручни сарадник- психолог, члан 

5. Гордана Трмчић - сарадник- социјални радник, члан 

6. Андрија Пештерац – стр.сарадник –педагог за физичко васпитање, члан 

7. Светлана Стекић- сарадник за превентивно- здравствену заштиту, члан 

8. Љиљана Нешовић – васпитач, члан 

9. Милица Миловановић – мед.сестра васпитач, члан 

10. Драган Станковић, представник 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; 
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- 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. 

 

10.3.2.АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА  ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТО

Р 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

а) стручно усавршавање 

запослених 

 Семинар “Од 

агресивности до 

креативности – 

иновативни 

приступи 

проблему 

насилног 

понашања деце у 

вртићу и школи 

“ 

Центар за 

умеће 

родитељства 

„Школа за 

родитеље“, 

Београд 

новембар 2017. 

Стручни 

активи  васпитач

а „Превенција 

насиља“ 

Тим 
Јануар – април 

2017. 

Б) рад са родитељима 

Информисање 

родитеља 

писаним путем – 

израда 

информатора за 

табле и кутке за 

родитеље 

тим септембар 2016. 

Инивидуални 

саветодавни рад 
тим 

по потреби, 

током године 

 Едукација 

Савета родитеља 

ПУ  кроз 

предавање „Шта 

треба да 

Вера 

Цвијановић, 

педагог 

Гордана 

Трмчић, 

новембар 2016. 
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знамо...“ дип.социјални 

радник 

В) васпитно-образовни рад  

 Избор и 

реализација 

активности са 

децом 

(превенција 

насилног 

понашања у 

групи, развијање 

кооперативних 

односа, 

толеранције, 

конструктивно 

превазилажење 

сукоба...) 

тим, васпитачи 

објеката  

континуирано 

током године 

ЗАДАЦИ У 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 

ЗАДАЦИ У 

ОБЛАСТИ  ДОКУМЕНТОВАЊ

А 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. 
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10.4. 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, координаторТима;  и води документацију за 

укључивање деце из маргинализованих група; 

2) Петар Цветковић, дефектолог, члан; 

3) Мирослава Јоксимовић, стручни сарадник-психолог, члан; 

4) Снежана Копривица, стручни сарадник-педагог, члан;     

5) Дубравка Кобац, стручни сарадник-логопед, члан; 

6) Алтана Егелић, сарадник-социјални радник, члан; 

7) Александра Црвенић, стручни сарадник-педагог, члан; 

8) Јасмина Марковић-мед. сестра васпитач, члан; 

9) Горица Матић, васпитач, члан. 

 

 

 Задаци Реализатор Време реализације 

Р
ед

о
в

н
и

 з
а
д

а
ц

и
 

Евидентирање деце са 

посебним образовним 

потребама; формирање тимова 

за подршку детету 

тим за инклузивно 

образовање, стручни 

сарадници 

континуирано током   

2016/17.године 

Опсервација, израда 

педагошких профила, 

планирање мера 

индивидуализација, адаптације 

и индивидуални рад, као и 

израда ИВОП-а 

тим за подршку детету, 

стручни сарадник 

током године  

Праћење планираних мера 

индивидуализације; помоћ у 

избору и осмишљавању 

активности са децом 

(прилагођавање садржаја, 

облика и метода васпитно-

образовног рада) 

тим за подршку детету, 

стручни сарадник 

континуирано током 

године 

Тромесечна евалуација планова 

индивидуализације 

тим за подршку детету,  

стручни сарадник  

 

Сарадња са надлежним 

установама здравствене и 

социјалне заштите 

тим за инклузивно 

образовање  

континуирано током 

године 

Сарадња са породицом тим за подршку детету, континуирано током 
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стручни сарадник године 

Сарадња са основним школама тим за инклузивно 

образовање 

током године 

 

Наставак рада на пројекту: 

,,Рано препознавање 

поремећаја говора и социо-

емоционалног развоја детета“ 

тим за инклузивно 

образовање, Клиника за 

неурологију и 

психијатрију за децу и 

омладину, медицинске 

сестре -васпитачи 

 

континуирано током 

године 

П
р

и
о
р

и
т
ет

н
и

 з
а
д

а
ц

и
  

Едукација запослених кроз 

стручне активе 

 

 

референтна установа, тим 

за инклузивно 

образовање 

 

током радне 

2016/17год. 

 

 

Рад са персоналним 

асистентима 

 

тим за инклузивно 

образовање 

 

континуирано током 

године 

 

Д
о
к

у
м

ен
т
о
в

а
њ

е 
р

а
д

а
   

 

 

Евидентирање и чување 

документације 

Ажурирање базе података 

 

 

 

 

 

 

тим за инклузивно 

образовање 

 

 

континуирано током 

године 
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10.5.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

 

Током радне 2016/17. године биће вреднована област дечји развој и напредовање. 

С обзиром да  Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/2009, 52/2001 и 55/2013), члан 48 (Осигурање квалитета рада установе) 

предвиђа да се „самовредновање сваке године обавља по појединим областима 

вредновања, а сваке четврте или пете године – у целини“, план рада тима за 

самовредновање биће у складу са наведеним.  

Планиране активности тима за самовредновање биће реализоване у непосредној 

сарадњи са директором Установе. 

 

Чланови Тима за самовредновање рада Установе су:  

 

1. Тања матић, педагог, 

2. Вера Цвијановић, педагог, 

3. Снежана Копривица, педагог, 

4. Александра Црвенић, педагог, 

5. Мирослава Јоксимовић, психолог, 

6. Вера Грба, сестра на превентиви, 

7. Јелена Пантелић, васпитач, 

8. Кристина Николић, медицинска сестра васпитач, 

9. Тања Ресановић, васпитач, 

10. Мирјана Трајковић, васпитач. 

Активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Исходи 

Састанак чланова ужег тима за 

самовредновање у циљу  

анализе изабране области за 

самовредновање и израде 

плана самовредновања у 

целини 

октобар 2016. Чланови ужег 

тима, директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

Дефинисан план 

рада ужег тима за 

самовредновање 

 

Састанак  чланова ужег тима за 

самовредновање у циљу 

анализе могућих извора доказа 

за индикаторе   

октобар - 

новембар 2016. 

Чланови ужег 

тима, 

директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

 

 

Дефинисани извори 

доказа и предлог 

инструмената 
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Састанци чланова ужег тима у 

циљу израде потребних 

инструмената за 

самовредновање области дечји 

развој и напредовање 

новембар-

децембар 2016. 

Чланови ужег 

тима, 

директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

Урађена радна 

верзија 

инструмената 

Састанци чланова ужег тима у 

циљу израде потребних 

инструмената за 

самовредновање у целини 

новембар-

децембар 2016 

Чланови ужег 

тима, 

директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

Урађена радна 

верзија 

инструмената 

Састанци чланова ужег тима у 

циљу анализе инструмената и 

припрема актива 

децембар-

јануар 2016/17. 

Чланови ужег 

тима 

 

Урађена финална 

верзија 

инструмената, 

урађен сценарио 

актива са ширим 

тимом 

Актив  чланова ужег тима са 

члановима ширег тима у циљу 

информисања и спровођења 

процеса самовредновања  

јануар 2017. Чланови ужег 

тима, 

директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

Одржан актив,  

договорен начин 

спровођења 

самовредновања у 

целини 

Припрема за самовредновање 

области дечји развој и 

напредовање 

Одређивање узорка 

Формирање мини тимова 

фебруар 2017. Чланови ужег 

тима 

Одређен узорак и 

формирани мини 

тимови 

Активности самовредновања 

области  дечји развој и 

напредовање 

март/април  

2017. 

Чланови ужег и 

ширег тима  

Спроведене 

активности 

самовредновања 

Анализа и обрада прикупљених 

података за област  дечји развој 

и напредовање 

април/мај 2017. Чланови ужег 

тима  

Обрађени подаци  

Анализа и обрада прикупљених 

података за самовредновање у 

целини 

 

мај 2017. Чланови ужег 

тима 

Обрађени подаци 
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Састанак ужег тима за 

самовредновање са директором 

и помоћником директора у 

циљу анализе добијених 

података 

мај 2017. Чланови ужег 

тима, директор 

Установе, 

помоћник 

директора 

Урађена анализа 

добијених података 

Израда извештаја о 

спроведеном самовредновању 

области дечји развој и 

напредовање 

јун  2017. Чланови ужег 

тима 

Урађен извештај 

Израда  извештаја о 

спроведеном самовредновању 

у целини 

јун  2017. Чланови ужег 

тима 

Урађен извештај 
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10.6.  ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

 

 

Развојни план ПУ „Чика Јова Змај“ донет је за период од 2013 до 2017. године. 

Основни задаци Актива за развојно планирање током радне 2016/17. године ће бити: 

-анализа критеријума успеха за  постављене развојне циљеве и по потреби, израда  нових, 

-анализа извештаја Тима за самовредновање (све области), 

-израда новог Развојног плана за период 2017 – 2022.година. 

Динамика  рада Актива биће одређена на првом састанку почетком радне године. 

 

Индикатори успешности рада Актива: 

- успостављена сарадња са Тимом за самовредновање, 

- адекватна документација о раду Актива 

-израђен нови Развоји план за период 2017-2022.године. 

 

 

10.6.1. АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 

2016/2017.ГОДИНУ 

 

Област Развојни циљеви Задаци Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Начин праћења 

реализације (докази) 

Област:

Предш

колски 

програ

м, 

Г.план 

и 

Р.план 

Развијати програме 

вртића на основу 

акционих планова 

 

Израда акционих 

планова у складу 

са планом и 

професионалним 

интересовањима 

и потребама деце 

и родитеља 

Васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи, 

руководилац 

актива, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Током радне 

године 
Критеријуми успеха: 

ниво остварености 

задатака 

Инструменти: 
евалуационе листе 

актива, анкете за 

родитеље 

 

Област: 

Васпит

но-

образов

ни рад 

Унапређивање 

социјалне средине, 

примена 

кооперативних 

игара и активности, 

успостављање и 

неговање социјалне 

атмосфере кроз коју 

се у одговарајућим 

интеракцијама међу 

децом (међусобна 

подршка, помоћ, 

емпатија, 

прихватање других, 

конструктивно 

решавање проблема 

и конфликата) 

остварију и развија 

Обука васпитача 

у погледу 

кооперативних 

активности и 

њихове примене, 

реализовати 

радионице на 

тему појма о 

себи, осећања, 

личног простора, 

различитости 

 

Васпитачи, 

стручни сарадници 

и сарадници 

Континуирано 

током целе 

радне године 

Критеријум 

успеха:формирана 

радна група, одржани 

активи, одржане 

радионице са децом 

Инструменти: чек 

листа за анализу 

социјалне средине 
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групна кохезија и 

квалитет 

заједништва 

Тежити ка 

успостављању 

свакодневног 

физичког васпитања 

које би задовољило 

дечју потребу за 

кретањем и 

остварило 

подстицајне и 

превентивне 

развојне ефекте 

Успостављање 

ритма 

свакодневног 

физичког 

вежбања 

Васпитачи, 

медицинске сестре, 

стручни сарадник 

за физичко 

васпитање и други 

стручни сарадници 

као и сестре на 

превентиви 

Континуирано 

током целе 

радне године 

Критеријуми успеха: 

подизање снаге 

(кондиције), 

стабилности и 

отпорности дечјег 

организма (мање 

обољевање деце и 

лакши клинички ток 

болести) 

Инструменти: чек 

листе за праћење 

дечјег развоја 

Развијати програме 

који су прилагођени 

могућностима 

болесне деце 

(Болница Бањица) 

Организовати 

игре и активности 

кроз које се дете 

растерећује, 

каналише своје 

емоције, ослобађа 

стреса, учи... 

Васпитач, 

дефектолози 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Током 

болничког 

лечења детета 

Критеријуми успеха: 

учешће деце у 

активностима 

Инструменти: 

протокол посматрања 

Област: 

Дечији 

развој и 

напредо

вање 

Унапредити процес 

посматрања, 

праћења и 

евидентирања 

дечјег развоја и 

напредовања у свим 

областима 

 

Примењивати 

адекватне 

инструменте и 

технике 

посматрања 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи 

 

Током радне 

године, сви 

објекти 

Критеријуми успеха: 

планирање и 

програмирање, 

документовање, 

индивидуализација, 

инплементација 

програма стручног 

усавршавања 

Инструменти: чек 

листа за анализу 

документације 

Евалуација 

процеса праћења 

и посматрања 

дечјег развоја и 

напредовања 

 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи 

Током радне 

године, сви 

објекти 

Критеријуми успеха: 

планирање и 

програмирање, 

документовање, 

индивидуализација, 

инплементација 

програма стручног 

усавршавања 

Инструменти: чек 

листа за анализу 

документације 
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Повећати број 

облика рада са 

децом 

 

Едуковати 

васпитаче и 

медицинске 

сестре-васпитаче 

на основу 

интересовања за 

разноврсне 

облике рада 

(ликовно, музика, 

драма и говорно-

језички, 

истраживачки, 

луткарски рад и 

тд.) 

Васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Континуирано 

током радне 

године – сви 

објекти. 

Критеријуми успеха:  

формирање радних 

група за разноврсне 

облике рада 

Инструменти: чек 

листе за анализу 

формираних радних 

група и Установе 

 

Област: 

Подршк

а деци и 

породиц

и 

Унапредити 

сарадњу са 

породицом 

 

Унапредити 

информативни 

облик сарадње 

Директор, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи и 

родитељи 

Континуирано 

током радне 

године 

Критеријуми успеха: 

боља информисаност 

Инструменти: чек 

листа за анализу 

физичке средине, 

анкете за родитеље и 

чек листа за анализу 

документације 

Установе 

Евалуација 

информативног 

обликасарадње са 

породицом, 

Директор, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

руководиоци 

објеката, 

руковориоци 

актива 

 

На крају радне 

године 

Критеријуми успеха: 

боља информисаност 

Инструменти: чек 

листа за анализу 

физичке средине, 

анкете за родитеље и 

чек листа за анализу 

документације 

Установе 

Увођење нових 

програма и услуга 

 

Реализација  

посебних и 

специјалних 

програма: 

Монтесори у 

вртићу 

„Пинокио“, НТЦ 

у вртићу „Наша 

деца“,Реализација 

других програма 

и облика рада и 

услуга (културна 

авантура за 

предшколце)  у 

вртићу „Чика 

Јова Змај 2“, Еко 

школа у вртићу 

„1001 Радост“, 

Дечији вртић као 

креативни центар 

у вртићу 

„Бисери“,Путова

ње у свет науке... 

Стручна служба, 

васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи и 

родитељи 

 

Током радне 

године 
Критеријуми успеха: 

већа разноврсност 

програма и услуга и 

укљученост већег 

броја објеката 

Инструменти: чек 

листа за анализу 

документације 

предшколсле 

установе, анкета за 

родитеље 
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  Анализа података 

из анкете и 

укључивање 

стручне службе у 

реализацију 

 

Стручна служба, 

васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи, 

родитељи 

Током радне 

године 
Критеријуми успеха: 

већа разноврсност 

програма и услуга и 

укљученост већег 

броја објеката 

Инструменти: чек 

листа за анализу 

документације 

предшколсле 

установе, анкета за 

родитеље 

Усклађивање ритма 

живљења у 

предшколској 

установи са 

потребама родитеља 

 

Периодично 

прикупљање 

података од 

родитеља везаних 

за ритам рада 

вртића 

Директор, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи 

Континуирано 

2013-2017., сви 

објекти 

Критеријуми успеха: 

75% позитивно 

изјашњених од броја 

анкетираних 

родитеља 

Инструменти: чек 

листе за анализу 

документације 

Установе 

Организовано 

учешће родитеља у 

животу и раду 

вртића 

 

Организовање 

актуелних акција 

и радионица за 

родитеље 

Васпитачи, 

медицинске сестре-

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

родитељи 

Континуирано 

2013-2017., сви 

објекти 

Критеријуми успеха: 

повећано учешће 

родитеља у односу на 

претходну годину 

Инструменти: чек 

листе за анализу 

документације 

Установе 

Област: 

Етос 

Унапређење 

сарадње са 

локалном 

заједницом 

 

Интезивирати 

сарадњу са 

институцијама у 

непосредном 

окружењу 

Директор, 

помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи, 

Током године Критеријуми успеха: 

успостављена и 

продубљена 

квантитативна и 

квалитетна сарадња 

са установама 

Инструменти: 

упитник 

руководиоцима 

Евалуација 

сарадње са 

локалном 

средином 

Директор, 

помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

васпитачи и 

медицинске сестре-

васпитачи 

На крају радне 

године 
Критеријуми успеха: 

успостављена и 

продубљена 

квантитативна и 

квалитетна сарадња 

са установама 

Инструменти: 

упитник 

руководиоцима 

Неговање и 

унапређивање 

професионалног 

односа међу 

запосленима 

Едукација 

васпитног особља 

кроз различите 

облике стручног 

усавршавања 

Стручни сарадници 

и сарадници 

Током године, Критеријуми успеха: 

број различитих 

облика стручног 

усавршавања и 

примена у раду 

Инструменти: анкета 

за запослене 
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Опремање и 

умрежавање 

објеката 

 

Директор Током године Критеријуми успеха: 

број умрежених 

објеката 

Инструменти: чек 

листа 

Неговање 

тимског рада 

 

Директор, 

помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

сарадници и 

руководиоци 

Континуирано 

током године 
Критеријуми успеха: 

формирани тимови на 

нивоу објеката и 

радне групе на нивоу 

Установе 

Инструменти: 

протокол играња и 

чек листе 

Област: 

Ресурси 

Уређење дворишта 

вртића 

 

Безбедност 

дворишта 

Директор, 

архитекта 

Установе, стручни 

сарадник за 

физичко 

васпитање, 

сарадници за 

превентивну 

здравствену 

заштиту, 

руководиоци 

објекта 

Континуирано 

током  радне 

године 

Критеријуми успеха: 

безбедност и 

функционалност 

(бетонски и травнати 

део дворишта и 

засенчени), већи број 

уређених дворишта са 

исправним и 

употребивим 

садржајем средстава 

Инструменти: чек 

листе 

Осмишљавање 

дворишта, 

адекватне 

апликације и 

распоред 

пожељних 

садржаја 

Директор, 

помоћник 

директора, стручни 

сарадник за 

физичко 

васпитање, 

руководиоци 

објеката  

Континуирано 

током радне 

године 

Критеријуми успеха: 

безбедност и 

функционалност 

(бетонски и травнати 

део дворишта и 

засенчени), већи број 

уређених дворишта са 

исправним и 

употребивим 

садржајем средстава 

Инструменти: чек 

листе 

Побољшати 

опремљеност 

дидактичким 

средствима 

 

Редовније 

снимање потреба 

и стања на нивоу 

објеката, набавка 

дидактичких 

средстава, израда 

дидактичких 

средстава 

 

Руководиоци 

објеката 

Континуирано. Критеријуми успеха: 

обезбеђена 

дидактичка средства у 

складу са потребама 

васпитних група 

објеката, формирање 

радних група за 

израду дидактичких 

материјала 

Инструменти: увид у 

записник радне групе 

Област: 

Органи

зација 

рада и 

руковођ

ење 

Информисаност 

свих запослених о 

актуелним 

питањима рада у 

свим телима 

 

Организација и 

координација 

рада у Установи 

Директор, 

помоћник 

директора 

Током године Критеријуми успеха: 

формирани тимови и 

њихов радни 

континуитет, 

информисаност свих 

запослених свим 

питањима битним за 
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функционалност 

Установе 

Инструменти: анкета 

и чек листа 

Формирање 

тимова по разним 

задацима 

Директор, 

помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

руководиоци 

објеката 

Током године, Критеријуми успеха: 

формирани тимови и 

њихов радни 

континуитет, 

информисаност свих 

запослених свим 

питањима битним за 

функционалност 

Установе 

Инструменти: анкета 

и чек листа 

Обавештавање 

свих запослених 

Директор, 

п.директора, 

секретар Установе, 

секретарица 

директора 

Током године Критеријуми успеха: 

формирани тимови и 

њихов радни 

континуитет, 

информисаност свих 

запослених свим 

питањима битним за 

функционалност 

Установе 

Инструменти: анкета 

и чек листа 

Подизање 

мотивисаности 

свих структура 

запослених 

везано за добро 

одвијање процеса 

рада 

Директор, 

помоћник 

директора, стручни 

сарадници и 

сарадници, 

руководиоци 

објеката 

Током године Критеријуми успеха: 

формирани тимови и 

њихов радни 

континуитет, 

информисаност свих 

запослених свим 

питањима битним за 

функционалност 

Установе 

Инструменти: анкета 

и чек листа 

Побољшати 

способност и 

вештине 

руковођења 

 

Едуковање 

руководећег 

кадра 

одговарајућим 

семинарима 

 

Министарство 

просвете 

Током године Критеријуми успеха: 

уколико 60% 

запослених примећује 

позитивне промене 

Инструменти: 

извештај 

Министарства 

просвете о 

вредновању 

руковођења 
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10.7. ПЛАН ТИМА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ДЕЦЕ ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ 

ГРУПА 

 

 

Тим за укључивање деце из маргинализованих група чине: 

 

1.Лидија Хутовић – директор Установе 

2.Гордана Пајдић – помоћник директора Установе 

3.Тања Матић – педагог и координатор Тима  

4.Алтана Егелић – социјални радник 

5.Дубравка Кобац – логопед 

6.Татјана Марковић – сарадник за унапређивање превентивне заштите 

7.Весна Лазаревић – васпитач 

8.Милина Стојановић – васпитач  

9.Данка Поповић – логопед приправник 

 

 

Активности Тима за радну 2016/2017.годину  

 

 Активности  Улоге и 

одговорнос

ти 

Време Партнери 

Документа 

установе 

-У документа Установе унети 

план рада Тима за повећање 

обухвата деце ППП. 

Носиоци 

израде 

докумената 

Установе 

 

Тим  

август 

и 

септем

бар 

2016. 

године 

Локална заједница 

(Члан већа 

задужен за ПУ 

општине 

Вождовац – 

Милош 

Стојановић, ДЗ 

Вождовац, Центар 

за социјални рад, 

Црвени крст...) 

Васпитно 

-образовни 

рад 

-Рад на упознавању културе 

заједница (симболи, 

књижевност, музика...) 

-Индивидуалнизован приступ 

-Прилагођавање програма 

-Обогаћивање и прилагођавање 

простора 

 

 

Тим  

 

 

Током 

године 

-Локална 

заједница 
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Дечји развој 

и 

напредовање 

-Праћење дечијег развоја и  

напредовања (посматрање, 

скале процене...) 

-Подршка деци у развоју 

графомоторике и говора 

-Унапређивање здравља деце 

 

 

Тим  

Током 

године 

Локална заједница 

Подршка 

деци и 

породици 

-Сарадња са родитељима 

-Едукација родитеља 

Тим  Током 

године 

Локална заједница 

Етос 

(сензибилиса

ност, 

ставови, 

обученост) 

-Развијање емпатије код свих 

запослених 

-Књижевне вечери на тему 

различитости 

-Подршка запосленима 

-Дистрибуирање флајера и 

плаката 

Тим  Током 

године 

 

 

 

август 

2016. 

Локална заједница 

 

Руковођење 

-Координисање свих 

активности (организација 

састанака, спровођење 

анкетирања, посматрање и 

праћење реализације 

активности, израда дописа, 

извештаја, комуникација са 

локалном зајендицом) 

-Састанци Тима (сваког месеца) 

Тим  

 

 

 

 

 

 

Током 

године 

Локална заједница 

Ресурси 

(приступачно

ст 

објекта, 

опремљеност

) 

-Адаптација простора – 

прилагођавање потребама рада 

-Коришћење мини буса за 

превоз деце 

 

Тим  Током 

године 

Локална заједница 
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11.  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

 

Годишњи план стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара, стручних 

сарадника и сарадника реализоваће се кроз рад следећих тела: 

 

- васпитно-образовно веће 

- стручни актив васпитача 

- стручни актив медицинских сестара 

- актив васпитача припремног предшколског програма 

- актив ментора и приправника 

- педагошки колегијум. 

 

Осим наведених, на реализацији постављених приоритетних задатака радиће се и 

кроз друге облике стручног усавршавања.  

 

 

11.1. СТРУЧНИ АКТИВИ ВАСПИТАЧА  

 

Активи васпитача  формирани су на нивоу објеката тако да ће сваки објекат  

развијати свој идентитет, специфичност у оквиру одабране  области.   

Акциони планови објеката за радну 2016/17. годину дефинисани су према 

Стандардима квалитета рада предшколских установа у циљу одржавања квалитета и 

јачања уочених слабости у раду. У оквиру изабраних области током 2016/17. године 

развијаће се следеће теме: 

 

Р. бр. Објекат Област Тема 

1. „Мила Јевтовић“ Васпитно-образовни 

рад (Физичка средина) 

Моје парче дворишта 

2. „Дизниленд“ Васпитно-образовни 

рад 

На путу око света 

3. „Мала сирена“ Васпитно-образовни 

рад (Музичко-

драмска) 

Музичко путовање 

кроз свет бајки 

4. „Чика Јова Змај 1“ Васпитно-образовни 

рад 

Ритам живљења 

прилагођен је 

потребама деце 

5. „Брезе“ Етос  У вртићу је моје 

детињство срећно 
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6. „Цицибан“ Подршка деци и 

породици 

Са породицом кроз 

игру до знања 

7. „Љоља“ Васпитно-образовни 

рад (Физичко) 

Од игре до здравља 

8. Болница „Бањица“ Васпитно-образовни 

рад (Адаптација) 

Адаптација деце у 

болници 

9. „Сестре 

Букумировић“ 

Васпитно-образовни 

рад (Уређење физичке 

средине) 

Цео вртић једно 

игралиште 

10. „Чика Андра 2“ Васпитно-образовни 

рад 

Све што знам научио 

сам у вртићу 

11. „Наша деца“ Дечији развој и 

напредовање  (НТЦ 

програм) 

Покрет 

12. „Чика Андра 1“ Васпитно-образовни 

рад 

Освајамо простор и 

време 

13. „Пинокио“ Подршка деци и 

породици (Сарадња са 

породицом) 

Партнерство 

14. „Вивак“ Васпитно-образовни 

рад (Екологија) 

Заштита животне 

средине, вода, ваздух, 

земљиште. 

15. „Др Ненад Парента“ Васпитно-образовни 

рад (Физичка средина) 

Прљаво или чисто – 

није исто 

16. „Радосно детињство“ Васпитно-образовни 

рад 

Физичка средина 

подстиче учење и 

развој деце 

17. „Колибри“ Етос Да порасту мала деца 

потребно је... 

18. „Жикица Јовановић“ Васпитно-образовни 

рад (Географија) 

Сарадња са 

родитељима „Пут око 

света“ 

19. „Чика Јова Змај 2“ Васпитно-образовни 

рад (Сарадња са 

друштвеном 

средином) 

„Културна авантура за 

предшколце“ 

20. „Штрумфета“ Подршка деци и 

породици (Сарадња са 

породицом) 

„Штрумфета“ као 

породични центар 
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21. „Бисери“ Васпитно-образовни 

рад (Животне 

вредности) 

Нити пријатељства 

22. „Шећерко“ Подршка деци и 

породици 

Наша велика 

откривалица 

23. „Плави чуперак“ Васпитно-образовни 

рад (Развој говора) 

У свету поезије и прозе 

24. „Петар Пан“ Подршка деци и 

породици 

Дечије жеље и 

интересовања 

25. „Невен“ Васпитно-образовни 

рад (Физичко 

васпитање) 

Корективне вежбе за 

равна стопала 

26. „1001 радост“ Васпитно-образовни 

рад 

Бон-тон 

27. „Васа Чарапић“ Подршка деци и 

породици (Сарадња са 

породицом) 

Вртић као извор 

сарадње и дружења 

 

Током септембра, у оквиру својих акционих планова, сваки објекат ће 

конкретизовати тему, задатке и динамику рада у оквиру одабране области.  

Планирање, праћење и периодичну евалуацију реализације планиране теме вршиће 

тим васпитача на нивоу објекта  у сарадњи са стручним сарадницима, а онда током радне 

године у периоду  новембар – март – јун презентовати  добијене резултате у складу са 

планом који ће бити урађен у току септембра.У циљу унапређивања квалитета васпитно-

образовног рада, акценат у раду актива биће интеракција, размена искустава између 

објеката и кроз угледне активности.             

 

Индикатори успешности рада Актива: 

- урађени акциони планови, 

- реализоване активности према акционом плану, 

- реализована угледна активност, 

- заступљени различити облици информисања родитеља, 

- родитељи укључени у реализацију активности. 
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11.2. СТРУЧНИ АКТИВИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА  

 

Активи васпитача  формирани су на нивоу објеката тако да ће сваки објекат  

развијати свој идентитет, специфичност у оквиру одабране  области.   

Акциони планови објеката за радну 2016/17. годину дефинисани су према 

Стандардима квалитета рада предшколских установа у циљу одржавања квалитета и 

јачања уочених слабости у раду. У оквиру изабраних области током 2016/17. године 

развијаће се следеће теме: 

 

 

Р. бр. Објекат Област Тема 

1. 

„Сестре Букумировић“ Дечији развој и 

напредовање 

Праћење напредовања 

деце у развоју и учењу у 

основи је процеса 

васпитно-образовног рада 

2. 

„Чика Јова Змај“ Подршка деци и 

породици (Сарадња са 

породицом) 

Уз дружење и музику 

боље растемо 

3. 
„Шећерко“ Подршка дечијем 

развоју и напредовању 

Богаћење средине за 

учење 

4. „Дечја радост“ Васпитно-образовни рад Развој моторике 

5. 

„Ђулићи“ Васпитно-образовни рад 

(Физичка средина 

подстиче учење и развој 

код деце) 

Унапређивање средине за 

учење и развој деце 

6. 
„Љоља“ Подршка деци и 

породици 

Заједно градимо 

будућност 

7. 

„Љиљан“ Подршка деци и 

породици 

Унапређење сарадње са 

породицом кроз физичке 

активности 

8. 

„Зрнце“ Подршка деци и 

породици (Сарадња са 

породицом) 

Ми заједно 

9. 

„Лептрић“ Подршка деци и 

породици (Сарадња са 

породицом) 

Планирање васпитно-

образовног рада и 

адаптација 

10. 

„Невен“  Васпитно-образовни рад 

(Физичке активности) 

 

У здравом телу, здрав дух 
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11. 

„Дизниленд“ Васпитно-образовни рад 

„Музичко васпитање“ 

Различити музички правци 

у животу детета јасленог 

узраста 

12. 

„1001 радост“ Подршка деци и 

породици 

Унапређење сарадње са 

породицом кроз пројекат 

„Рано препознавање 

поремећаја говора и 

социо-емоционалног 

развоја деце“ 

13. 
„Брезе“ Етос  У вртићу је моје 

детињство срећно 

14. 
„Радосно детињство“ Васпитно-образовни рад Физичка средина подстиче 

учење и развој деце 

15. 
„Мила Јефтовић“ Васпитно-образовни рад 

(Физичка средина) 

Моје парче дворишта 

16. 

„Васа Чарапић“ Б. 

Поток 

Подршка деци и 

породици (Сарадња са 

породицом) 

Вртић као извор сарадње и 

дружења 

17. 

„Штрумфета“ Подршка деци и 

породици (Сарадња са 

породицом) 

„Штрумфета“ као 

породични центар 

 

Током септембра, у оквиру својих акционих планова, сваки објекат ће 

конкретизовати тему, задатке и динамику рада у оквиру одабране области. У циљу 

унапређивања квалитета васпитно-образовног рада, акценат у раду актива биће 

интеракција, размена искустава између објеката и  кроз угледне активности. 

Планирање, праћење и периодичну евалуацију реализације планиране теме вршиће 

тим медицинских сестара у сарадњи са стручним сарадницима, а онда током радне године 

у периоду  новембар – март  – јун презентовати  добијене резултате у складу са планом 

који ће бити урађен у току септембра.  

 

Индикатори успешности рада Актива: 

- урађени акциони планови, 

- реализоване активности према акционом плану, 

- реализована угледна активност, 

- заступљени различити облици информисања родитеља, 

- родитељи укључени у реализацију активности. 
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11.3. ПЛАН РАДА АКТИВА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 

Припремно предшколски програм реализује се у оквиру целодневног и 

четворочасовног рада. У целодневном ППП рад се реализује у 35,5 групе, а у 

четворочасовном у 29 група. 

 

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  2016. 

2. 

 

Радни састанци у складу са 

приоритетним задацима 

Руководилац актива 

ППП-а, 

васпитачи ППП-а 

 

током године 

3. 

Стручни актив из области 

заштите деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Гордана Трмчић 

дипл.соц. радник, 

Вера Цвијановић, 

педагог 

октобар 2016. 

4. 

Стручни актив „Припрема за 

усвајање функције читања и 

писања“ 

Радица Тасић и 

Дубравка Кобац, 

логопеди 

новембар 2016. 

5. 

 

Стручни актив ,,Артикулација 

деце на предшколском узрасту“ 

 

Радица Тасић и 

Дубравка Кобац, 

логопеди 

 

децембар 2016. 

8.      Евалуација рада актива 

васпитачи ППП-а, 

Стручни сарадници 

 

јун 2017. 

 

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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11.4. ПЛАН РАДА АКТИВА МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА 

 

Актив ментора и приправника у радној 2016/17. 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 рад актива ментора и приравника биће укључено 29 медицинских сестара 

васпитача и 37 васпитача и њихови ментори (укупно 132).  

У радној 2016/17. години планиране су следеће активности: 

 

Ред. 

бр. 
Активности Реализатори 

Време 

реализације 

1.  

1. Актив ментора и приправника 

„Увођење у посао и дозвола за рад– 

лиценца“ 

 

 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица -

педагог 

 

  

 септембар 

2016. 

 

2.  

2.  Актив ментора и приправника 

„Припрема за активности“ 

 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица- 

педагог, ментори и 

приправници 

 новембар 

2016. 

3.  

- Радни састанак са менторима 

- Угледне активности приправника 

 

 

Снежана Копривица - 

педагог  

Тања Матић - педагог 

децембар 

2016. 

јануар 2017. 

4.  
3. Актив ментора и приправника  

„ Педагошке ситуације“ 

Тања Матић- педагог  

Снежана Копривица- 

педагог 

фебруар 2017. 

5.  
Провера савладаности програма 

увођења у посао 

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-

педагог 

Комисија за проверу 

савладаности програма 

увођења у посао 

март/април 

2017. 
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6.  
Евалуација рада актива на основу 

евалуационих листа 

Тања Матић- педагог  

Снежана Копривица- 

педагог 

мај 2017. 

7.  Формирање нове групе приправника 

Тања Матић- педагог 

Снежана Копривица- 

педагог 

Аида Маричић-секретар 

ПУ 

Гордана Пајдић-

помоћник директора 

 

током године, 

у складу са 

потребама 

 

Индикатори успешности рада Актива: 

- одржани активи према плану 

- одржане угледне активности приправника 

- процена комисије за проверу савладаности увођења у посао о активностима приправника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/2017. годину  

70 | страна 
 

11.5.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

 

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 2016/17. године планира се реализација следећих 

семинара:  

1. Семинар – „Пројекти у предшколској установи", К2, број у каталогу 542, 21 бод, 30 

учесника. 

2. Семинар - „Од агресивности до креативности – иновативни приступи проблему 

насилног понашања деце у вртићу и школи“, К3, број у каталогу 58, 8 бодова, 30 

учесника. 

3. Семинар „Кругови пријатеља – подршка деци са тешкоћама у предшколским 

установама“, К3, 16 бодова, број у каталогу 316, 30 учесника. 

4. Семинар –„Ефикасно дисциплиновање - приступи и технике“, К3, 8 бодова, број у 

каталогу 35, 30 учесника. 

5. Семинар – „Уметничка дела у дечијем свету вртић“, К3, 18 бодова, број у каталогу 

600, 30 учесника. 

6. Семинар – „Подстицање дечијег развоја применом и обликовањем природних 

материјала“, К2, 8 бодова, број у каталогу 539, 30 учесника.  

7. Семинар - „Моћ маште, моћ покрета – драмске технике у причама за децу“, К1, 16 

бодова, број у каталогу 506, 30 учесника.  

8. Семинар – „Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи - дисхармоничан развој 

код деце“, K2, 16 бодова,  број у каталогу 299, 30 учесника. 

9. Семинар – „Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту – Mодул 2“, 

К2, број у каталогу 537, 16 бодова, 30 учесника.  

10. Семинар – „Ја могу корак напред – музичке активности и визуелне картице у 

функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју“, К3, број у каталогу 566, 

16 бодова, 30 учесника.  
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РАДНЕ ГРУПЕ  

 

Развијање  развноврсних облика рада са децом је један од приоритетних задатака  

васпитно-образовног рада за ову радну годину.  Дугорочно планирано, циљ је повећати 

број облика рада са децом.   

Овај задатак биће реализован кроз радне групе које представљају како модел тј. 

систем  рада, тако и 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...).  

 

Свој рад настављају: 

- радна група за физичко васпитање 

- радна група за луткарство и драмске игре 

- радна група за музичко васпитање 

Поред наведених, планира се рад следећих радних група: 

- радна група за математику  

 

Чланове радних група чиниће: директор, помоћници директора, васпитачи, медицинске 

сестре васпитачи, стручни сарадници. 

Задаци и динамика рада радних група биће одређени на првим састанцима. 
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РАДНА ГРУПА ЗА ЛУТКАРСТВО И ДРАМСКЕ ИГРЕ  

 

Један од приоритетних задатака у раду са децом у овој радној години односи се на 

примену  драмских игара и активности у раду са децом вртићког узраста, креирање 

представа у којима су  носиоци улога деца па с тим у вези сматрамо да би у овој радној 

години акценат у раду требао да се односи на следеће активности: 

- израда лутака (гињол, на штапу..) 

- израда сценографије, мале позорнице и реквизита 

- израда костима за децу, прављење маски у разним ликовним техникама и 

материјалима.. 

 

Због учешћа на разним манифестацијама у Установи и ван установе неопходно је да 

радна група има представнике  из свих објеката. 

 

Представници Драмског тима:  

 

Јасле  

Објекат  Члан Драмског тима 

„Сестре Букумировић“ Аврам Марија 

„Чика Јова Змај“ Ћепић Богданка 

„Шећерко“ Апци Снежана 

„Дечја радост“ Милутиновић Антигона 

„Ђулићи“ Лакић Љиљана 

„Љоља“ Пауновић Јована 

„Љиљан“ Николић Јелена 

„Лептрић“ Станковић Мирјана 

„Невен“ Зафировић Марија 

„Дизниленд“ Тодоровић Снежана 

„1001 радост“ Радуловић Јелена 

„Брезе“ Мирјана Стевановић 

„Васа Чарапић“ Б. Поток Бојана Рогић 
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Вртићи 

 

Објекат Члан Драмског тима 

„Мила Јевтовић“ Тошутовић Елена 

„Дизниленд“ Милановић Сандра 

„Мала сирена“ Недељковић Наташа 

„Чика Јова Змај 1“ Алексић Биљана 

„Брезе“ Иконић Снежана 

„Цицибан“ Ћетковић Драгана 

„Чика Андра 2“ Цоларић Драгана  

„Чика Андра 1“ Аћимовић Лидија 

„Вивак“ Кркић Биљана 

„Др Ненад Парента“ Тодоровић Ирена 

„Радосно детињство“ Манић Јована 

„Колибри“ Дробњак Свјетлана 

„Жикица Јовановић“ Батровић Неда 

„Чика Јова Змај 2“ Радовановић Гордана 

„Бисери“ Ђорђевић Мира 

„Шећерко“ Новаковић Јелена 

„Плави чуперак“ Никачевић Мирјана 

„Невен“ Петковски Марија 

„1001 радост“ Костески Марина 

„Васа Чарапић“ Бојана Рогић 
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KРЕАТИВНИ ТИМ 

 

Чланови креативног тима:  

 

Јасле  

Објекат Члан Креативног тима 

„Сестре 

Букумировић“ 

Момчиловић Александра 

„Чика Јова Змај“ Лупшан Андријана 

„Шећерко“ Иванов Славица 

„Дечја радост“ Росић Божица 

„Ђулићи“ Милосављевић Ана 

„Љоља“ Новакови Душица 

„Љиљан“ Поповић Петра 

„Лептрић“ Милосављевић Маја 

„Невен“ Перковић Емилија 

„Дизниленд“ Јанићијевић Виолета 

„1001 радост“ Мандић Јелена 

„Брезе“ Милена Николов 

„Васа Чарапић“ Б. 

Поток 

Марија Крстић 

 

Вртић  

Објекат Члан Креативног тима 

„Мила Јевтовић“ Стевановић Исидора 

„Дизниленд“ Савић Лидија 

„Мала сирена“ Босанчић Милена 

„Чика Јова Змај 1“ Марковић Јована 

Вукадиновић Тијана 

„Брезе“ Даниловић Данијела 

„Цицибан“ Чаравеша Марија 

„Љоља“ Радојевић Јелена 

„Сестре 

Букумировић“ 

Анушић Дијана 

Дујаковић Ирма 

„Чика Андра 2“ Цоларић Драгана 

„Чика Андра 1“ Пејић Тамара 

„Пинокио“ Кукољ Зорана 

„Вивак“ Ступин Узелац Бошка 

„Др Ненад Парента“ Пекић Ана 
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„Радосно детињство“ Радовановић Јелена 

„Колибри“ Милошевић Александра 

„Жикица Јовановић“ Класура Ивана 

„Чика Јова Змај 2“ Вулетић Снежана 

„Штрумфета“ Соколовић Снежана 

„Бисери“ Каспаров Светлана 

„Шећерко“ Миловановић Марина 

„Плави чуперак“ Тренкоски Рајковић 

Милена 

„Петар Пан“ Лалић Маријана 

„Невен“ Недељковић Марија 

„1001 радост“ Јановић Јелена 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ  ГОДИНУ 2016/17 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанак 

представника 

драмског, ликовног 

и музичког тима 

Септембар 2016 Представници 

Управе и 

представници сва 

три тима 

Састанци ликовног 

Креативног тима 

поводом 

организације 

простора 

Септембар 2016 Чланови ликовног 

Креативног тима и 

руководилац објекта 

"Невен" 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

Октобар 2016 Чланови ликовног 

Креативног тима 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" 

 

Састанак са 

директором 

установе и 

координаторима 

драмског, ликовног 

и музичког тима 

Октобар 2016 Директор установе, 

координатори 

драмског, ликовног 

и музичког тима 
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Састанци ликовног 

Креативног тима у 

циљу разрађивања 

детаља плана 

организације 

прославе 

Октобар 2016 Чланови ликовног 

креативног тима и 

координатор 

ликовног 

креативног тима 

Састанци са 

васпитним кадром у 

радној јединици где 

се одржава прослава 

Новембар 2016 координатор 

ликовног 

Креативног тима, 

предсатвници 

васпитног кадра 

радне јединице у 

којој се одржава 

прослава 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

Новембар 2016 Чланови ликовног  

Креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

ПРОСЛАВЕ 

МЕЂУНАРОДНОГ 

ДАНА ДЕТЕТА 

 

 

Састанци 

представника сва 

три креативна тима 

у циљу разрађивања 

детаља плана 

организације 

прославе 

Октобар 2016 Директор установе,   

координатори 

креативних тимова 

   

Састанци мини тима 

задуженог за 

декорисање и 

прављење 

сценографије 

Новембар 2016 ликовни креативни 

тим и кројачица  

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

Новембар 2016 Чланови  ликовног 

креативног тима 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА НА 

ЛИКОВНИМ 

КОНКУРСИМА 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у ликовном 

конкурсу  

Током године координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 
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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 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

"ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА" 

Састанак са 

организатором 

"Фестивала 

здравља" 

Фебруар 2017 координатор 

ликовног 

креативног тима, 

организатором 

"Фестивала 

здравља" 

Састанци мини тима 

задуженог за 

декорисање и 

прављење 

сценографије 

Март 2017 координатор 

ликовног 

креативног тима и 

предсатвници 

чланова ликовног 

тима 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

Април 2017 Чланови ликовног 

креативног тима 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

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 2017 Чланови  

Креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

МУЗЕЈА 

ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у 

манифестацији 

Музеја примењене 

Током априла 

месеца 2017 

координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 
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ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ 

САЛОН 

 

уметности Дечји 

октобарски салон 

Прикупљање 

материјала са 

терена за учешће у 

манифестацији 

Музеја примењене 

уметности Дечји 

октобарски салон и 

слање  

Крајем маја и 

почетком јуна 

месеца 2017  

координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

ЕСТЕТСКО 

УРЕЂЕЊЕ РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА 

Састанак са 

представницком 

Тима за 

самовредновање 

Септембар 2016 Координатор 

ликовног 

Креативног тима и 

представник Тима 

за самовредновање 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци ужег 

Креативног тима у 

циљу евалуације 

завршене 

манифестације 

 

Током године Чланови ужег 

Креативног тима и 

координатор 

Креативног тима 

Евалуација рада 

ликовног 

креативног тима 

Јануар 2017., јун 

2017. 

координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

Слање 

евалуационих листа 

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 

2017. 

координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 
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 ДРАМСКИ СТУДИО „ВОЖДОВАЦ“  

 

На иницијативу и уз подршку директора Установе, ове радне године планирано је 

формирање Драмског студиа „Вождовац“. Тим  ће чинити заинтересовани васпитачи који 

имају афинитета за истраживање драмског израза кроз сопствено глумачко искуство, рад 

са децом, израду  лутака за драматизацију и организовање представа за децу. 

Драма у предшколској установи има велику важност у раду са децом зато што: 

- Деца воле драмске игре и позориште 

- Драмска представа може да буде едукативна метода 

- Нуди деци и одраслима да буду креатори и истраживачи 

- Драмске активности утичу на развој имагинације, инвенције и стваралаштва код 

деце и одраслих 

- Драмске представе имају културни и васпитни значај 

- Деца на другачији начин спознају животне вредности. 

 

Задаци чланова тима су да врше одабир драмских прича, раде у тиму али и са децом 

у објекту, осмишљавају сценографију и костиме, планирају представе... 

На првом састанку договориће се динамика рада тима, прецизирати време и 

простор за рад. 

Координатор тима  васпитач  Драгана  Ћетковић. 

 

УГЛЕДНЕ АКТИВНОСТИ  

 

 

Имајући у виду потребе практичара за разменом искустава између објеката посебно 

оних који своје акционе планове реализују у оквиру исте области, као и потребу да 

стручни радови васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника буду 

презентовани на нивоу Установе, у плану је организовање угледних активности као једног 

од важних облика интерног стручног усавршавања. Такође, у оквиру актива ментора и 

приправника планира се реализација угледних активности. 

  У зависности од процене успешности рада актива објеката према наведеним 

индикаторима биће направљен план реализације угледних активности.  
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12. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 

САРАДНИКА 
 

 

12.1.ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА   

 

 

Током радне 2016/17. године  педагози Установе своје приоритетне задатке 

реализоваће у следећим областима: 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА 

РАДА 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО– 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

- Учествовање у изради плана самовредновања  и 

инструмената за самовредновање области ДЕЧЈИ 

РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

  

октобар-

децембар 2016. 

- Учествовање у изради плана самовредновања  и 

инструмената за самовредновање  у целини 

 

октобар-

децембар 2016. 

-  Учествовање у изради плана  посебних и 

специјализованих програма и пројеката Установе 

(Монтесори вртић, Бисери – дечји вртић као 

креативни центар, Еко-школа, Културна 

авантура,Фестивал науке, НТЦ програм...)  

 

септембар 

2016. 

- Учествовање у изради акционих планова 

објеката и мини пројеката на нивоу васпитних 

група 

септембар 

2016., током 

године 

2.  ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

 РАДА 

 

- Рад на развијању и примени инструмената за 

самовредновање  

фебруар-мај 

2017. 

- Рад на унапређивању васпитно-образовног рада 

према стандардима квалитета рада ПУ 
током године 

- Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао васпитача 

 

 

 

април 2017. 
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3. РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

- Развијање модела рада  радних група  
током године 

- Развијање система кооперативних игара и 

активности у вртићима 
током године 

- Педагошко - инструктивни рад са менторима и 

приправницима 
током године 

- Пружање помоћи васпитачима у реализацији 

угледних активности, излагања на стручним 

скуповима, родитељским састанцима и др. 

током године 

- Анализа уочених тешкоћа при преласку деце из 

јасала у вртић и адаптацији новоуписане деце; 

планирање  адаптације и начина укључивања 

родитеља 

септембар 

2016., током 

године 

- Праћење и унапређивање начина вођења 

педагошке документације васпитача  
током године 

4. РАД  СА  ДЕЦОМ 

- Рад са децом одвијаће се у оквиру редовних 

задатака и и обилазака објеката  и у оквиру 

реализације посебних програма и пројеката 

Установе 

током године 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

- Израда анкета за родитеље у вези са начином 

виђења ПУ (у оквиру самовредновања) 

новембар – 

децембар 2016. 

-  Пружање стручне подршке породици са циљем 

унапређивања родитељских  компетенција кроз 

писане материјале и саветовалиште   

током године 

-  Укључивање родитеља, старатеља у поједине 

облике рада Установе (васпитно-образовни рад, 

пројекти, тимови) 

током године 

-Обезбеђивање, праћење и подстицање потпуног 

обухвата деце припремним предшколским 

програмом 

током године 

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 
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7. РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 - Учешће у раду тима за заштиту деце од 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                                                                                                                                                                                                                                                                      

током године, 

према плану 

рада тимова и 

стручних 

актива 

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 

током године 

Сарадња са локалном заједницом на 

обезбеђивању, праћењу и подстицању потпуног 

обухвата деце припремним предшколским 

програмом 

током године 

9.  ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање одвија се у оквиру редовних 

задатака педагога у Установи 

Присуство Сусретима педагога – «Вредновање у 

васпитно-образовном процесу» 

 

током године 
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12.2.ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА  

 

Током радне 2015/16. године психолози Установе своје приоритетне задатке 

реализоваће у следећим областима: 

ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА 

РАДА 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО– 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  

- Учествовање у изради плана самовредновања и 

инструмената за самовредновање области Дечији 

развој и напредовање 

 

Септембар 

2016.године 

- Учествовање у планирању мера индивидуализације за 

децу са сметњама у развоју 

Септембар 

2016., током 

године 

- Учествовање у изради акционих планова објеката и 

предлога пројеката који могу допринети унапређењу 

квалитета в-о рада 

Септембар 

2016., током 

године 

- Истраживање у области ликовног стваралаштва деце 

 

Током године 

2.  ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

 РАДА 

- Рад на развијању и примени инструмената за 

самовредновање 

Фебруар-мај 

2017. 

- Рад на унапређивању васпитно-образовног рада према 

стандардима квалитета рада ПУ 

Током године 

- Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације 

Током године 

3. РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

   - Пружање помоћи васпитачима у раду са децом са 
сметњама у развоју 

Током године 

- Учешће у организацији угледних активности 

припремама за излагања на стручним скуповима, 

родитељским састанцима и др. 

Током године 

- Едукација васпитача кроз реализацију стручних 

актива у области превенције насилног понашања, 

адаптације и других питања у складу са уоченим 

потребама 

Током године 

- Анализа уочених тешкоћа при преласку деце из јасала 

у вртић и адаптацији новоуписане деце; планирање 

адаптације и начина укључивања родитеља 

 

Септембар 
2016., током 
године 
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4. РАД  СА  ДЕЦОМ 
- Рад са децом одвијаће се у оквиру редовних задатака 

и и обилазака објеката и у оквиру реализације 

посебних програма и пројеката Установе  

Током године 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

- Индивидуални саветодавни рад Током године 

- Израда анкета за родитеље у вези са њиховим 

интересовањима у области дечјег развоја и васпитања и 

могућностима укључивања у живот и рад вртића 

Током године 

- Обогаћивање кутака и табли за родитеље адекватним 

информацијама, текстовима  (рад у радној групи, 

сарадња са породицом) 

Током године 

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 

-  Сарадања са педагошким асистентом и пратиоцем Током године 

7. РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

- Учешће у раду тима за заштиту деце од 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 

   - Учешће у раду актива ментора и приправника 

Учешће у раду стручних актива васпитача и 

медицинских сестара-васпитача на нивоу објеката 

Током године 

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 

Током године 

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 

Током године 
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12.3.ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Током радне 2016/17 године, педагог за физичко васпитање Установе ће своје 

приоритене задатке реализовати у следећим областима: 

 

 

    ОБЛАСТИ 

 

 

                                     ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ      

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

- Учешће у изради годишњег плана и извештаја о раду Установе. 

- Индивидуално планирање рада са децом са посебним 

потребама. 

- Планирања у оквиру акционих истраживања објеката, везана за 

физичко васпитање 

2.ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

- Наставак рада на успостављању и даљој разради система 

запажања планирања и евидентирања  васпитно-образовног 

рада у области физичког васпитања у вртићу и у јаслама. 

- Праћење и вредновање васпитно- образовног рада одвијаће се 

у оквиру редовних задатака, приликом обилазака радних 

јединица. 

 

 

 

 

 

 

 

3.РАД СА  

ВАСПИТАЧИМА 

- Кроз систем повратних информација у оквиру рада Радних 

група за физичко васпитање јасала и вртића биће 

реализоване теме: 

а) у вртићу “Игре и активности које су усмерене на 

каналисање напетости и агресивности деце и постизање 

релаксираности и спонтаности“; 
б) у малим школама (ППП) „Елементи методике рада са 

лоптом и мини спортске игре“; 

в) у јаслама „Покретне и елементарне игре у раду са децом у 

дворишту вртића“. 
У зависности од актуелности и динамике доношења и 

аплицирања Основа програма, највероватније ће бити 

реализована још по једна тема у радним групама за физичко 

васпитање, која би се односила на операционализацију Основа 

програма у обласи физичког васпитања за поједине узрасте. 

        -    Сарадња са васпитним особљем у радним јединицама које                     

              су се, у оквиру свог Акционог плана, определиле за теме       

              из  области физичког васпитања. 

- Припремање различитих активности и стручних радова за 

стручне сусрете на нивоу удружења (у сарадњи са стручним 

сарадницима, васпитачима и медицинским сестрама Установе).    

 

 

4.РАД СА ДЕЦОМ 

       -      Рад са децом одвијаће се у различитим формама и    

              облицима рада (од едукативних до спортско-  

              рекреативних...), на различитим нивоима (индивидуално,  

              на нивоу васпитне групе, објекта, Установе, Града,  

              удружења...)   
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5.РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО  

СТАРАТЕЉИМА 

- Организовање заједничких активности родитеља и деце у 

јаслама и вртићу. 

- Организовање и учествовање у различитим манифестацијама 

на нивоу Установе и Града. 

- Родитељски састанци на стручне и актуелне  теме према 

интересовању и афинитету родитеља. 

- Индивидуални разговори, консултације и др. 

6.РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

- Сарадња са директором Установе и стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних тимова, комисија и радних група и 

редовна размена информација. 

 

 

 

7.РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

- Учешће у Тиму за развојно планирање и ширем Тиму за 

самовредновање. 

- Учешће у осмишљавању садржаја и одржавања дворишта 

дечјих вртића. 

- Учешће у раду Актива стручних сарадника за физичко 

васпитање Београда. 

- Учешће у раду тима ЗУОВ-а на  аплицирању и 

операционализацији  Основа програма васпитно-образовног 

рада. 

8.САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са надлежним установама, организацијама, 

удружењима и јединицама локалне самоуправе одвија се у 

оквиру редовних задатака стручног сарадника за физичко 

васпитање Установе. 

9.ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање одвија се у оквиру редовних задатака стручног 

сарадника за физичко васпитање Установе.  

 

Ради реализације наведених задатака, педагог за физичко васпитање ће у свом 

годишњем плану и месечним плановима предвидети следеће: 

- Планиране активности по областима рада, 

- Одговарајуће ресурсе, 

- Време и место реализације, 

- Динамику рада, 

- Предвиђене сараднике. 
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12.4. ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА  

 

Током радне 2016/17.године логопеди Установе своје приоритетне задатке 

реализоваће у следећим областима. 

 

ОБЛАСТ РАДА ЗАДАЦИ ДИНАМИКА 

Планирање и 

програмирање 

васпитно 

образовног рада 

 

-Израда годишњег извештаја и програма рада на нивоу 

ПУ. 

-Учествовање у изради планских докумената  Установе. 

-Израда месечних планова и извештаја о раду логопеда. 

-Учешће у припреми и изради  педагошких профила, 

мера индивидуализације, ИВОП-а. 

-Припремање плана сопственог стручног усавршавања 

и професионалног развоја. 

-Ажурирање портфолиа професионалног развоја. 

 

 

Током 

године 

 

Праћење и 

вредновање 

васпитно 

образовног рада 

 

-Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-

образовног  рада Установе и предлагање мера за 

побољшање  ефикасности и успешности Установе у 

задовољавању развојних потреба деце. 

-Праћење развоја говорно-језичких способности код 

деце. 

-Учешће у праћењу и вредновању примена мера 

индивидуализације и ИОП-а. 

 -Праћење усклађености облика, метода и средстава 

васпитно образовног рада са потребама и могућностима 

деце са проблемима у говорно језичком развоју. 

 

 

 

 

Током 

године 

Рад са 

васпитачима 

 

-Пружање помоћи и подршке васпитачима у раду са 

децом која имају одступања у говорно-језичком 

развоју. 

-Пружање помоћи и подршке васпитачима у 

индивидуализацији васпитно-образовног рада. 

-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. 

-Пружање подршке јачању васпитачких компетенција у 

областима сарадње, комуникације и тимског рада са 

 

 

 

Током 

године 
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децом која имају одступања у говорно-језичком 

развоју. 

-Саветодавно инструктивне  активности за подстицање  

разумевања и усвајања нових речи код деце (богаћење 

речника за све узрасне групе). 

-Учешће у раду саветовалишта на нивоу ПУ. 

-Сарадња са васпитачима при изради и коришћењу у 

раду са децом дидактичког материјала. 

-Рад са васпитачима и медицинским сестрама 

васпитачима на попуњавању  Развојних скала за 

процену комуникативних способности  деце  на основу 

запажања о развоју деце . 

Рад са децом 

 

-Испитивање артикулације, графомоторике, језичке 

развијености. 

-Превентивно корективни рад са децом базиран на 

подстицању и корекцији изговора. 

-Третман неправилности у изговору појединих гласова. 

-Рад са децом код којих је недовољно развијена 

говорно-језичка структура и графомоторна спретност. 

-Превентивне активности за разумевање и усвајање 

нових речи – богаћење речника за све узрасне групе. 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

Септембар - 

јун 

Рад са 

родитељима 

 

-Упознавање родитеља о раду логопеда са децом. 

-Саветодавно-консултативни рад са родитељима. 

-Саветодавно-инструктивни рад са родитељима. 

-Прикупљање и обрада података о деци са одступањима 

у говорно језичком развоју. 

-Израда и анализа анкете за родитеље о развоју говора 

и комуникацији код деце. 

-Сарадња са  родитељима деце са развојним сметњама  

при изради ИВОП-а. 

-Учешће на тематским родитељским састанцима. 

-Учешће у раду саветовалишта на нивоу ПУ. 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

Рад и радне задатке логопед остварује и изводи 

индивидуално, у стручним тимовима и у сарадњи са 

стручним сарадницима. 

-Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

припреми извештаја, планова, програма, пројеката, 

распореда рада..  

-Сарадња са директором, стручним сарадницима на 

 

 

 

 

 

Током 

године 
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детета истраживању и решавању специфичних проблема и 

потреба установе. 

- Сарадња са стручним сарадницима ван ПУ. 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учествовање у раду стручних органа, већа, педагошког 

колегијума, актива и тимова на нивоу ПУ који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, програма 

или пројекта. 

 

Током 

године 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

 

-Сарадња са другим образовним, здравственим, 

социјалним установама (школама, домовима здравља, 

специјализованим  здравственим установама, 

општином, министарством и др.) значајним за 

остваривање циљева васпитно-образовног рада. 

-Сарадња са логопедима из других предшколских, 

здравствених и специјализованих установа. 

-Сарадња са Удружењем логопеда Београда и Србије, 

као и са Факултетом за спец.едукацију и 

рехабилитацију  у  Београду (стручна пракса, 

менторство, стручно усавршавање...). 

 

 

 

 

Током 

године 

Вођење  

евиденције 

и стручно 

усавршавање 

-Вођење радне књиге стручног сарадника-логопеда. 

-Вођење евиденције о логопедском испитивању и 

праћењу деце-логопедски картон и  развојне скале за 

процену комуникативних способности деце. 

-Прикупљање и чување материјала који садрже личне 

податке о деци. 

-Вођење евиденције о логопедском  раду са децом. 

-Стручно усавршавање логопеда (стручна литература, 

стручна удружења, акредитовани семинари, стручни 

скупови...) .  

 

 

 

 

 

 

Током 

године 
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12.5. ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНИХ  РАДНИКА 

 

 

ОБЛАСТ РАДА Током радне 2016/17 год., социјални радници Установе своје задатке 

реализоваће у следећим областима: 

Планирање и 

програмирање 

социјалног рада 

-Учешће у изради годишњег плана и извештаја о раду Установе. 

-Учешће у изради плана заштите деце од насиља. 

-Учешће у изради планских докумената Установе: 

(правилник о организовању летовања и зимовања) 

- Сарадња са Интерресорном комисијом у процени потреба за додатном 

образовном, здравственом и социјалном подршком детету. 

Активности на 

унапређењу 

социјалне 

функције у ПУ 

 

- Учешће у пријему деце током године у ПУ. 

- Учешће у формирању и структуирању васпитних група. 

- Праћење и анализирање попуњености капацитета на нивоу групе-

вртића-Установе. 

-Праћење потреба деце у локалној заједници. 

-Организација и праћење деце на болничком лечењу. 

Рад са 

васпитачима 

 

- Размене информација о деци и породици, у циљу сагледавања 

породичног и ширег социјалног контекста и услова одрастања деце. 

- Сарадња са васпитачима у домену идентификације развојних проблема 

поједине деце, условљених породичним и социјалним разлозима и 

пружања подршке детету и породици. 

Рад са 

родитељима 

односно 

старатељима 

 

- Пружање стручне помоћи родитељима-старатељима око остваривања 

права из домена социјалне и породично-правне заштите. 

- Информисање породице о правима деце и родитеља из области 

друштвене бриге о деци, социјалне заштите, функционисања породице и 

породичних односа. 

- Непосредно учешће у решавању породничних проблема корисника 

услуга - појединачно или тимски. 

- Учешће у раду Саветовалишта на нивоу ПУ. 

- Предлагање и предузимање одговарајућих мера и услуга социјалног 

рада за децу и породице у стању социјалне потребе. 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима и 

педагошким 

асистентом 

 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима на изради извештаја, 

планова, организацији рада (подела терена, радно време). 

-Информисање директора о резултатима анализа и истраживања која се 

баве проблематиком деце и породице. 
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Рад са 

запосленима у 

Установи 

-Индивидуални саветодавни рад са запосленима поводом проблема у 

њиховом породичном или личном функционисању. 

-Упознавање запослених са њиховим правима из области социјалне и 

породично-правне заштите. 

-Учешће у Тиму за проверу радне способности запослених. 

 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учешће у раду тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

-Учешће у раду тима за инклузивно образовање. 

-Учешће у уписној комисији ПУ. 

-Учешће у раду актива за развојно планирање. 

-Учешће у раду актива за социјалну инклузију. 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

- Сарадња са социјалним, образовним и здравственим установама 

(Центар за социјални рад, Дом здравља, суд, полиција, школе, друге ПУ, 

Сигурна кућа, Женски аутономни центар). 

-Учешће у формирању и функционисању мреже установа на нивоу 

локалне самоуправе које се баве заштитом деце. 

- Непосредна сарадња са интерресорном комисијом у јединици локалне 

самоуправе. 

Вођење 

документације, 

припрема за рад 

и стручно 

усавршавање 

- Вођење евиденције о раду. 

- Вођење евиденције о деци која се налазе у стању социјалне потребе. 

- Стручно усавршавање кроз рад стручних актива у установи, граду и 

републици. 

- Похађање акредитованих семинара. 
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12.6.ПЛАН ПРЕВЕНТИВНО – 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 који је донет од 

стране Министарства здравља (Службени гласник РС бр. 73/94)  којим се ближе регулише 

ова област. 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 основе програма превентивне здравствене заштите 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  

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕН

А  

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА  

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

Процена и 

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 

Током године 

(праћење 

морбидитета 

хроничних 

незаразних 

болести кроз 

евиденционе 

листе). 

Сарадници на 

пословима 

реализације 

превентивне 

здравствене 

заштите  

медицинске 

сетре 

васпитачи и 

сарадници за 

унапређење 

ПЗЗ 
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специфичним 

потребама). 

Формирање 

евиденционих 

листа за праћење 

хроничних 

незаразних 

болести деце у 

објекту. 

-формирање 

евиденције 

превентивних 

здравствених 

прегледа као и 

формулара  

сагласности 

родитеља за исте. 

Праћење телесног 

раста и развоја 

деце у групи и 

њихових потреба 

и предузимање 

потребних мера  

Свакодневно 

праћење детета у 

игри и другим 

активностима, 

повремени 

скрининзи, 

антропометријск

а мерења 

Током године 

(мерења 

телесне висине 

и тежине на три 

месеца и 

евидентирање у 

графиконе) 

Сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ, 

медицинске 

сестре 

васпитачи и 

сарадници на 

унапређивањ

у  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 

На почетку 

радне године и 

током године 

по потреби 

 

 

 

 

 

 

Сарадници на 

унапређивањ

у ПЗЗ. 

Сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ , 

медицинске 

сестре 

васпитачи, 
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насталог 

проблема у току 

године 

 

васпитачи и 

други 

стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕН

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕТЕТА 

Упознавање са 

карактеристикама 

психофизичког 

развоја детета и 

његовим 

потребама 

Пружање 

информација  

васпитачима и 

сестрама 

васпитачима 

индивидуално 

или на 

састанцима  у 

објектима 

На почетку 

школске године 

и током године 

по потреби 

Сарадници за 

унапређивањ

у ПЗЗ и 

медицинске 

сестре на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ 

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 

унапређивањ

у ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ  

Правовремено 

задовољавање 

основних 

биолошких 

потреба деце 

Вођење бриге о 

дневном 

биоритму деце 

(интервенције у 

организацији 

рада васпитача, 

техничког и 

кухињаског 

особља), праћење 

промена у 

дневним 

активностима ( 

нарочито у 

периоду 

адаптације), 

осигурање услова 

Током године, а 

посебно у 

периоду 

адаптације деце 

Сарадници на 

унапређивањ

у ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализација 

ПЗЗ, 

васпитачи и 

медицинске 

сетре 

васпитачи 
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за обављање неге 

у јаслицама, 

свакодневни 

боравак на 

свежем ваздуху 

као и физичка 

активност – 

вежбе на свежем 

ваздуху, као и 

организација 

дневног одмора 

деце према 

потребама 

узраста. 

Превентивно 

деловање на 

сузбијању 

болести и у 

ситуацијама 

епидемиолошких 

индикација 

Надзор  и 

праћење броја 

оболеле деце, 

надзор и праћење 

вакциналног 

статуса деце, 

праћење 

епидемиолошке 

ситуације и 

правовремено 

деловање 

Током године ( 

а посебно у 

периодима 

повећаног 

ризика од 

оболевања и 

ширења 

појединих 

заразних 

болести) 

Сарадници на 

унапређивањ

у ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ 

Развој културно-

хигијенских 

навика код деце 

(прање руку, 

употреба тоалета, 

употреба чаше- 

шоље, 

марамица,салвета

, понашање за 

време оброка) 

Путем разних 

активности из 

области „Здравог 

вртића“ односно 

у складу са 

образовно-

васпитним 

садржајима и у  

зависности од 

старости деце. 

Вођење месечне 

евиденције 

реализације 

програма „Здрав 

Током године 

(свакодневно у 

оквиру 

образовно-

васпитних 

активности). 

Контрола 

месечне 

евиденције 

планираних и 

спроведених 

активност из 

програма 

„Здрав вртић“. 

Сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ и 

сарадници на 

унапређивањ

у ПЗЗ 
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вртић“. 

Пружање помоћи 

деци у 

ситуацијама 

повреда и болести 

Мерење телесне 

температуре и 

праћење општег 

стања, 

евентуална 

апликација 

препоручене 

терапије, 

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 

унапређивањ

у ПЗЗ 

 

План у односу на васпитаче и сараднике на реализацији ПЗЗ 

ОБЛАСТ 

РАДА 

ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕ

Упознавање 

васпитача и 

сарадника на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ са 

специфичност

има 

новопримљено

г детета 

(родитеља) и 

давање 

Давањем усмених 

савета, појединачни 

разговори, групни 

разговори у објекту  тј. 

заједнички састанци. 

 

Током године 

( приликом 

пријема 

детета,месеч

но и по 

потреби и 

чешће). 

Сарадници на 

унапређивање 

ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ, стручни 

сарадници, 

васпитачи и 

мед. сестре-

васпитачи 
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НА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упутстава 

(саветовање )  

о мерама које 

евентуално 

треба 

предузети 

(упућивање у 

здравствено 

стање и 

потребе детета 

и начин 

поступања). 

Указивање на 

значају 

васпитачима и 

сарадницима 

на пословима 

реализације 

ПЗЗ о 

свакодневном 

прикупљању 

информација о 

детету 

(посебно за 

време 

адаптације), 

као и о значају 

редовног 

доношења 

лекарских 

потврда и 

указивање на 

значај 

активног 

учествовања у 

овим 

активностима. 

Путем појединачних 

разговора као и 

заједничких разговора у 

објекту 

Током године 

(месечно и 

посебно у 

периоду 

адаптације и 

чешће). 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ 

Едукација 

васпитача и 

-Разни облици 

информисања, 

Током године 

и по потреби 
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ЗДРАВСТВЕ

НА  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДЕТЕТА 

сарадника на 

реализацији 

ПЗЗ о мерама 

и начинима 

спречавања 

ширења 

заразних 

болести као и 

о начинима 

како могу 

заштите себе и 

децу, као и о 

пружању прве 

помоћи код 

повређивања и 

других хитних 

стања. 

обавештења која стижу 

из Градског завода за 

јавно здравље или из 

Секретаријата за 

образовање и дечију 

заштиту и других 

релевантних 

институција,  писани 

материјали,брошуре,фл

ајери у виду 

обавештења или 

препорука која се шаљу 

по објектима везани за 

актуелну ситуацију, 

-Планиране су 

едукације запослених 

(васпитачи и сарадници 

на реализацији ПЗЗ) и 

радионице са децом у 

сарадњи са Институтом 

за јавно здравље Србије 

„Др. Милан јовановић 

Батут“на следеће теме: 

1.Безбедност деце у 

саобраћају 

2.Како сачувати 

здравље? 

3.Превенција болести 

прлјавих руку 

4.Правилна исхрана 

деце  

Такође је планирана 

едукација од стране 

Црвеног крста 

Вождовац на тему: 

-Прва помоћ код 

повређивања деце 

и у складу са 

могућностим

а  

предшколске 

установе 

 

Током године 

у договору са 

реализаторим

а планираних 

активности 

 

 

 

 

 Сарадници за 

унапређењ 

ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ и стручни 

сарадници из 

предшколске 

установе или 

других 

релевантних 

институција 

(из Института 

за јавно 

здравље 

Србије „Др. 

Милан 

ЈовановићБату

ту“ : Др. 

Мирјана 

Тошић и 

Менаџер у 

здравству 

Зорка Зеба као 

и из Црвеног 

крста 

Вождовац 

њихови 

волонтери). 

 

Редовно 

спровођење 

Свакодневно упућивање 

деце и надзор над 

Током 

године, и 

Сарадници на 

унапређивању  
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активности и 

садржаја 

намењених 

усвајању 

правилних 

хигијенско-

културних 

навика код 

деце и редовно 

спровођење 

истих у 

свакодневном 

раду са децом 

прањем руку, 

употребом тоалета, над 

обедовањем, и 

спровођење образовно-

васпитних садржаја у 

раду који се тичу ове 

теме . Реализација 

садржаја из програма 

„Здрав вртић“ 

чешће 

пратећи 

динамику 

програма 

(планирање и 

реализација) 

„Здрав 

вртић“ 

ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализација 

ПЗЗ, 

васпитачи и 

медицинске 

сетре 

васпитачи 

 

 

  

План у односу на родитеље 

ОБЛАСТ 

РАДА 

ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕ

НА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикупљањ

е лекарске 

документац

ије о 

здравствено

м стању 

детета 

Указивање на 

неопходност доношења 

потврде од надлежног 

педијатра о томе да је 

дете здраво и спремно да 

пође у колектив или 

након оболевања, по 

повратку у колектив. 

Организација 

родитељских састанака: 

-иницијалних,на почетку 

радне године и 

формирање плана 

реализације 

састанка(значајне 

информације за родитеље 

које се односе на боравак 

детета у колективу из 

области превентивне 

Приликом 

поласка  

детета у 

вртић.  Током 

године у 

односу на 

епидемиолош

ка дешавања. 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ,медицинс

ке сестре 

васпитачи 
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ЗАШТИТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕ

НА 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

здравствене заштите ) 

-састанци уз присуство и 

доктора ДЗ Вождовац у 

односу на 

епидемиолошку 

ситуацију. 

Истицање на 

здравственим таблама 

битних садржаја везаних 

за дужину одсуствовање 

деце из колектива код 

појединих оболења у 

зависности од ситуације 

на терену у објекту ( 

Најчешће вирусне 

инфекције и , симтоми и 

дужина трајања опоравка. 

Како се поступа код 

појаве стрептококне 

инфекције и препоручена 

процедура спречавања 

ширења инфекције, 

симтоматологија и 

поступање код оболевања 

од вашљивости,начину  

употребе средстава у 

лечењу и спречавању 

ширења инфекције, 

Варичеле и најчешће 

заблуде у погледу 

симтоматологије,одржава

ња хигијене и повратка у 

колектив, Инфективна 

мононуклеоза, 

симтоматологија и могуће 

компликације ,те дужина 

изостанка из колектива, 

препоруке за одевање и 

друге поступке код појаве 

екстремно високих или 
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ниских температура, 

препоруке код боравка 

деце у природи и 

употреба репелената за 

заштиту од инсеката).  

Консултациј

е и 

саветовања 

са 

родитељима 

о начину 

задовољава

ња 

специфични

х потреба 

детета у 

вртићу ( и 

код куће) и 

могућности

ма 

корекције 

стања 

Индивидуални разговори  

или путем састанака  

(комисија за праћење деце 

са специфичностима у 

исхрани). По потреби 

организовати и друге 

тимове сарадника који ће 

из различитих углова са 

родитељима размотрити 

евентуални проблем и 

изнаћи најбоље решење за 

дете (заједничка процена 

могућности и потреба 

детета, као и договор и 

предлагање оптималних 

организационих,материја

лних и других услова за 

задовољење специфичних 

потреба детета за боравак 

у колективу, као и 

превенирање евентуалних 

промена и праћење 

спровођења истих). 

Током године 

и по потреби 

у зависности 

од ситуације 

на терену. 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, 

сарданици на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ, други 

стручни 

сардници у 

зависности од 

комплексност

и евентуалних 

приблема 

(Нутриционис

ти, санитарни 

трхничари, и 

из 

Секретаријата 

за образовање 

и дечију 

заштиту, 

психолози, 

логопеди или 

педагози). 

ЗДРАВСТВЕ

НА 

 

ЗАШТИТА 

 

ДЕТЕТА 

Обавештава

ње родитеља 

о повреди 

детета или 

промени 

здравствено

г стања 

друге врсте 

Непосредним контактом 

телефоном, и применом 

комлетне процедуре код 

повређивање или промене 

здравственог стања детета 

друге врсте. 

-инсистирање на 

поштовању утврђених 

поступака и  процедуре у 

случају промене 

Током године Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ, 

васпитачи, 

медицинске 

сетре 
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здравственог стања 

детета. 

васпитачи и 

други стручни 

сарадници  

 

2. Исхрана деце 

У овој области рада  и планирања циљеви се додирују са циљевима сарадника за исхрану – 

нутрициониста па су и задаци исти: 

-Праћење хигијене кухињских просторија,особља, уређаја и апарата  

-Контрола узорака хране 

-праћење деклерација и рокова трајања намирница 

У односу на дете: 

-Праћење исхране деце њихових жеља и мишљења у вези исхране 

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 

(нутритивне алергије и други видови интолеранције на поједине намирнице). 

У односу на запослене у кухињама: 

-организација актива у сарадњи са сарадницима за исхрану на теме везане за хигијенско 

поступање са намирницама и хигијену у кухињама, као и организација састанака у односу 

на актуелна дешавања у процесу рада. 
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3. Хигијенско-технички услови 

 

План у односу на дете 

ОБЛАСТ 

РАДА 

ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИ

КА 

ИЗВРШЕЊ

А 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИГИЈЕНС

КО  

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ 

 

 

 

 

 

 

 

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 

-Учешће у тендерским 

набавкама прибора и 

средстава за 

одржавање хигијене 

који задовољавају 

прописане стандарде, 

праћење динамике 

замене дечије 

постељине и редовног 

одржавања 

тепиха.Учешће у 

изради спецификација 

за набавку: 

постељине,санитетско

г материјала,прања 

тепиха и куповина 

нових,поправку и 

сервисирање 

вага,производа од 

пластике,опрему за 

кухиње. 

Месечно и 

током целе 

године у 

зависности 

од потреба 

на терену 

Сарадници 

за 

унапређење 

ПЗЗ 
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УСЛОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организација и 

контрола спровођења 

дезинфекције,дезинсе

кције и дератизације у 

објектима и око њих. 

-Надзор над 

спровођењем 

дезинфекције,дензисе

кције и дератизације 

од стране релевантне 

установе, 

-према законом 

предвиђњним 

терминима и на 

законски утврђен 

начин, а и према 

потребама у објектима 

се уз сарадњу са 

Заводом за биоциде и 

медицинску екологију 

спроводе прописане 

радње. 

Месечно, 

шестомесеч

но и у току 

целе године 

према 

потребама 

на терену 

Сарадници 

на 

унапређива

њу  ПЗЗ уз 

сарадњу са 

запосленима 

у Заводу за 

биоциде и 

медицинску 

екологију, 

као и 

запослени 

задужене за 

свакодневно 

обављање 

дезинфекциј

е, сарадници 

на 

реализацији 

ПЗЗ 
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ХИГИЈЕНС

КО  

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ  

 

УСЛОВИ 

 

 

 

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). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадници 

за 

унапређење 

ПЗЗ, 

сарадници 

нутрициони

сти и 

запослени у 

Градском 

заводу за 

јавно 

здравље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурање 

прописаних 

санитарних  

(здравствених)преглед

а 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. 

Током 

године и 

према 

потребама 

Сарадници 

на 

унапређива

њу ПЗЗ и 

запослени у 

Градском 

заводу за 

јавно 

здравље 

 

Спровођење 

превентивних  мера  у 

циљу заштите деце од 

ширења инфекције 

приликом повећане 

Према упутствима и 

протоколима датим од 

стране Градског 

завода за јавно 

здравље и 

У току 

године 

према 

потребама 

и 

Сарадници 

на 

унапређива

њу ПЗЗ, 

сарадници 
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епидемиолошке 

опасности. 

Епидемиолошке 

службе Дома здравља 

Вождовац и 

епидемиолога др. 

Кокића. 

индикација

ма на 

терену. 

на 

реализацији 

ПЗЗ 

 

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 “) 

Током 

године,(једном 

месечно а по 

потреби и 

чешће) 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ и 

сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ. 

 

 

 

ХИГИЈЕНСКО  

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ  

 

 

Информисање 

родитеља о 

примени 

превентивних и 

заштитних мера 

и обавези 

њиховог 

активног 

учествовања 

(јављање о 

одсуствовању и 

Путем 

индивидуалних 

разговора, 

родитељских 

сатанака у 

објекту или 

родитељских 

састанака  на 

нивоу установе 

са ангажовањем 

и стручних 

Током године и 

по потреби на 

терену. 

Сарадници за 

унапређење ПЗЗ 
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УСЛОВИ 

о здравственом 

стању детета, 

предузимање 

одређених мера 

лечења и 

профилаксе по 

савету 

педијатра и 

доношење 

лекарских 

потврда) 

 

 

сарадника из 

Завода за јавно 

здравље 

(Едукација 

родитеља-три 

различите теме: 

1. Из области 

епидемиологије; 

2. «Безбедно 

понашање у 

саобраћају»- Др. 

Невенка 

Ковачевић; 

3.»Медији и 

здравље деце у 

ПУ»-Др.Гордана 

Тамбурковски) 

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  

 

 

Упознавање 

васпитача и 

сарадника на 

реализацији 

ПЗЗ са значајем 

позитивних 

мера 

здравствене 

заштите и 

-Кроз 

индивидуалне 

разговоре и 

радне састанке 

у објектима 

-организовање 

састанака са 

техничким 

особљем и 

Током године и 

по потреби на 

терену 

-анкетирање на 

крају радне 

године 

Сарадници на  

унапређивању  

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације  

ПЗЗ,техничко 

особље, 
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ТЕХНИЧКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ 

њиховим 

задужењима у 

вези са тим 

-указивање на 

значај редовног 

и правилног 

одржавања 

хигијене и 

спровођење 

превентивних и 

других мера 

спречавања 

ширења 

обољења, 

-анализа рада 

кроз евалуацију  

резултата 

добијених 

анкетом 

праћење 

редовности 

спровођења 

мера путем 

евиденционих 

листа, 

-спровођење 

анкете ради 

детектовања 

слабих и јаких 

страна у 

реализацији 

планираног 

рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Сигурност детета 

 

План у односу на дете 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ-

ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

СИГУРНОСТ  

 

 

Осигурање 

сигурних услова 

за боравак 

детета 

Свакодневни 

преглед опреме 

и простора 

(приликом 

чишћења, 

отклањање 

оштећених и 

поломљених 

играчака, 

преглед 

Током године 

по потребама на 

терену 

Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ 

као и техничко 

особље-

мајстори 
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ДЕТЕТА 

дворишта, 

мобилијара, 

уклањање 

опасних 

предмета из 

дворишта као и 

оштећених 

справа, 

поправљање 

евентуалних 

оштећења на 

оградама, 

осигуравање 

затварања врата 

и капија 

дворишта) 

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. 

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“. 

Сарадници на 

пословима 

реализације 

ПЗЗ, сарадници 

на 

унапређивању 

ПЗЗ, као и 

васпитачи и 

медицинске 

сестре 

васпитачи. 
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План у односу на васпитаче и сараднике на реализацији ПЗЗ 

 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

СИГУРНОСТ  

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

Подсећање на 

обавезу 

осигуравања 

сигурне игре и 

боравка деце у 

вртићу и 

активна сарадња 

са запосленима 

који им у томе 

помажу 

-приликом 

индивидуалних 

разговора или 

радних 

састанака у 

објектима или 

према 

потребама које 

се укажу на 

терену 

-преношење 

информација и 

закључака са 

састанака радне 

групе 

оформљене са 

циљем 

унапређивања 

међусобне 

сарадње и 

комуникације 

ради подизања 

нивоа 

безбедног 

боравка деце у 

колективу. 

Током године и 

према 

потребама на 

терену 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници на 

реализацији 

послова ПЗЗ, 

васпитачи и 

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 

Предавања у 

сарадњи са 

стручним 

лицима 

(сарадник за 

безбедност и 

здравље на 

раду) и путем 

радних 

Током године и 

по потреби на 

терену 

Сарадник на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ и сарадник за 

безбедности 

здравље на раду. 
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састанака у 

објекту 

 

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) 

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. 

Уважавање 

примедби, 

сугестија и 

мишљења 

родитеља о 

примени 

сигурносних 

Путем 

родитељских 

састанака у 

објектима, 

састанака савета 

родитеља, 

писаним путем 

Током године  и 

по потреби на 

терену, одмах 

по насталом 

догађају 

Васпитачи, 

медицинске 

сестре 

васпитачи, 

сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 
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мера у вртићу и 

евентуалним 

ризицима за 

сигурност 

или 

електронским 

путем. 

на пословима 

реализације 

ПЗЗ, Директор 

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 су предавања на теме:“ Вакцинациј- 

њен значај и мотивација родитеља“,предавач др. Кокић,и „ V“ болест и „Hand mouth and 

foot disease“,предавач др. Бранковић.Такође је  у плану и  организовање и реализовање  

систематских прегледа деце, редовних, контролних и циљаних, од стране здравствених 

сарадника. Поред учешћа на тендерима, планира се и организује рад на изради норматива, 

евиденцији и подели потрошног материјала за одржавање хигијене (средстава и прибора) 

као и потрошног  санитетског материјала за приручне апотеке по објектима.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 ( Обележавање „Дана 

здраве хране“, „Дана здравља уста и зуба“, „ Светског дана здравља“ и организација 

манифестације „ Фестивала здравља“ у нашој  Установи). Два пута годишње је планирано 

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

релизације Програма превентивно здравствене заштите и активностима сарадника на 

унапређивању ПЗЗ. Унапређивањем и јачањем сарадничких односа у колективу, 

међусобног поштовања и уважавања туђег мишљења планирано је унапређење тимског 

рада и развијање квалитетније међусобне комуникације. 
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12.7.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 нормативу друштвене исхране у установама за децу („Службени гласник 

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

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

 

 

ОБЛАСТ РАДА 

 

ЦИЉЕВИ 

 

САДРЖАЈ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПЛАНИРАЊЕ 

ИСХРАНЕ 

Планирање 

квалитетне, 

избалансир 

ане исхране и 

увођење 

нових оброка 

и намирница 

Израда јеловника Недељно Нутриционисти 

Иновирање старих 

и израда нових 

рецептура 

Током године Нутриционисти 

Израчунавање 

калоријске и 

нутритивне 

вредности оброка 

Недељно Нутриционисти 

Контрола пријема 

и потрошње 

намирница и 

пратеће 

документације 

Дневно Нутриционисти 

Планирање 

набавке 

намирница према 

јеловнику 

Недељно Нутриционисти 

Учешће у јавним 

набавкама 

намирница 

Током године Нутриционисти 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА У 

ЦЕНТРАЛНИМ И 

ДИСТРИБУТИВНИМ 

КУХИЊАМА 

 

 

 

 

Квалитетна 

припрема и 

сервирање 

оброка 

 

Рад у централној кухињи: 

- Контрола 

процеса припреме 

хране 

Дневно Нутриционисти 

- Хигијена 

просторија, 

кухињског 

особља, уређаја 

и апарата током 

и после процеса 

Дневно Нутриционисти 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/2017. годину  

114 | страна 
 

припреме хране 

- Увид у 

расподелу хране 

Дневно Нутриционисти 

- Органолептичка 

процена готовог 

оброка 

Дневно Нутриционисти 

- Контрола 

остављених 

узорака хране 

Дневно Нутриционисти 

- Праћење рокова 

намирница и 

хигијена магацина 

Дневно Нутриционисти 

-Праћење стања 

опреме и уређаја 

Током године Нутриционисти 

- Учешће у јавним 

набавкама опреме 

и уређаја 

 

 

По потреби Нутриционисти 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА У 

ЦЕНТРАЛНИМ И 

ДИСТРИБУТИВНИМ 

КУХИЊАМА 

 

 

 

 

Квалитетна 

припрема и 

сервирање 

оброка 

 

 

 Рад у дистрибутивној кухињи: 

- Праћење 

хигијене, 

декларација и 

рокова трајања 

намирница 

Месечно Нутриционисти 

- Контрола 

узорака хране 

Месечно Нутриционисти 

- Контрола начина 

сервирања и 

припрема куваних 

оброка 

По потреби 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 

 

 

 

 

 

 

У односу на дете 

- Праћење 

исхране деце 

Током године 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 

- Праћење 

конзумације хране 

у односу на узраст 

и потребе деце 

Током године Нутриционисти 

- Праћење 

количине 

непоједене хране 

и прилагођавање 

количина 

планираних и 

скуваних оброка 

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 

У односу на родитеље 

- Анкетирање 

родитеља о 

њиховим 

интересовањима 

на теме из области 

исхране 

По потреби Нутриционисти 

- Радионице са 

децом и 

родитељима 

По потреби Нутриционисти, 

васпитачи 

- Тематски 

родитељски 

састанци: 

1. «врсте 

намирница и начин 

припреме оброка у 

вртићу » 

Током године Нутриционисти 

- Саветовалиште за 

родитеље из 

области исхране и 

индивидуалних 

потреба деце 

По потреби Нутрициониста 

и сарадник за 

унапређивање 

превентивне 

здравствене 

заштите 

- Информативни 

материјали: 

брошуре: 

Током године Нутриционисти 
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«Хидросолубилни 

витамини у 

исхрани», 

Плакат: «Чувар 

нашег здравља-

поврће», 

Информатор: 

«Исхрана деце 

предшколског 

узраста» 

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 запослене 

- Активи за 

запослене на 

припреми и 

сервирању хране: 

«Хигијена 

намирница-

правилно чување, 

механичка и 

термичка  

обрада 

намирница», 

«Лична хигијена», 

«Правилна 

припрема узорака 

за микробиолошка 

и броматолошка 

испитивања» 

Октобар 2016  и 

април 2017. 

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 

о утрошеним 

количинама и 

средствима за 

храну 

Месечно Нутриционисти 

-Израда извештаја Месечно и Нутриционисти 
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директору годишње 

- Израда 

годишњег Плана и 

Извештаја о раду 

Установе у 

области исхране 

Јул и август 2017 Нутриционисти 

САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

Размена 

информаци ја 

и нових 

сазнања 

- Сарадња са 

Градским заводом 

за јавно здравље 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

Секретаријатом за 

образовање и 

дечију заштиту 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

струковним 

удружењима 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

Комисијом за 

праћење, контролу 

и унапређење 

исхране 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

Комисијом за 

унапређење 

исхране деце у П.У. 

са нутритивним 

алергијама и 

другим 

специфичностима у 

исхрани 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

Високом 

здравственом 

школом 

струковних 

студија у 

Београду 

Током године Нутриционисти 
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13. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
 

 

13.1.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 знацајне 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 – 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

једном месечно 

 

једном недељно 

 

једном недељно 

 

једном недељно 

 

 

 

једном недељно 

 

Током године 
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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 

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; 

 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 

Према годишњем 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Током године 
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јавних набавки;  

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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13.2. ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА  

 

Орган управљања ПУ Чика Јова Змај", Управни одбор ће и у наредној радној 

2016/17 год. вршити послове из своје надлежности прописане чланом 57 Закона о 

основама система образовања и васпитања и чланом 36 Статута ПУ "Чика Јова Змај" 

(пречишћен текст). 

Сазив Управног одбора ће бити промењен, с обзиром на чињеницу да мандат 

садашњим члановима истиче 14.12.2016. год, те је потребно са процедуром за предлагање 

нових чланова отпочети најкасније два месеца пре истека мандата, односно 14.10.2016. 

год.  

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 2016/2017.годину 

Конституише УО новим члановима из реда 

запослених у Установи 

 

 

 

до 15.09.2016. г. 

2. 
Отпочињање процедуре за избор нових чланова 

Управног одбора 

октобар 2016.године 

3. 
Разматра и усваја План рада Установе за календарску 

2016/2017. г. – финансијски план и план набавкe 

 

крај новембра, почетак 

децембра 

4. 

По потреби доноси опште акте у Установи и измене 

постојећих аката усаглашавајући их са новом 

законском регулативом и организацијом рада у 

Установи 

током године 

5. 
Доноси одлуку о попису имовине Установе са стањем 

на дан 31.12.2016. г.и  именује пописне комисије 
15.12.2016. 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  2017. г. 
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7. 

Разматра извештај о пословању и усваја Завршни 

рачун Предшколске Установе и одлучује о 

коришћењу средстава у складу са Законом 

фебруар  2017. 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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13.3. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

Савет родитеља Установе ће у наредној радној 2016/17. години вршити послове из 

своје надлежности прописане чланом 58 Закона о основама система образовања и 

васпитања и чланом 56 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 2016/17. години  

биће усмерене на: 

 

Редни 

број 
САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РАДА 

1. Предлагање представника родитеља у Управни одбор Септембар 2016.године 

2. 
Предлагање свог представника за стручни актив за 

развојно планирање и у друге тимове Установе 

3. 

Разматрање предлога предшколског програма, 

развојног плана, годишњег плана рада као и 

извештаја о њиховој реализацији 

4. 
Учешће у поступку избора часописа и радних 

листова за децу 

5. 
Учешће у вредновању квалитета рада Установе  
 

Октобар 2016. године-

мај 2017. године 

6. 
Предлагање мера за осигурање квалитета и 

унапређивање васпитно-образовног рада  
Током године 

7. 
Разматрање намене коришћења средстава од донација 

и средстава родитеља 
Током године 

8. 

Разматрање услова за рад деце, услова за рад 

Установе, услова за одрастање и учење – комисије 

обиласци објеката  

По потреби 

9. 

Учешће у поступку прописивања мера заштите и 

безбедности деце за време боравка у Установи и свих 

активности које установа користи 

Током године 

10. 

Давање сагласности на програм и организовање 

излета, летовања, зимовања и других активности које 

установа организује 

Током године 

11. 
Разматрање свих питања утврђених Законом и 

статутом Установе 
Током године 
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14. ПРИЛОЗИ  

A. ТАБЕЛА 1:  ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПО ОБЛИЦИМА РАДА  

 

Целодневни облик – вртић  

Број васпитних група и број уписане деце на дан 05.09.2016.године  

 

Узрасне групе 
Млађа 

група 

Средња 

група 

Старија 

група 

Припрем. 

група 

Мешов. 

група 
УКУПНО 

П
р

о
се

ч
а

н
 б

р
. 

у
п

и
са

н
е 

д
ец

е 
у

 в
-о

 

г
р

у
п

а
м

а
 

Р.б

р. 
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 1,5 32 3 64 1 35 1,5 38 / / 7 169 24 

2. „Чика Јова Змај” 2 1,5 32 1 33 1,5 36 1 35 / / 5 136 27 

3. „Дизниленд” 1,5 30 1 26 1 33 1,5 36 1 24 6 149 25 

4. „1001 Радост” 3 62 3 90 2 66 3 90 / / 11 308 28 

5. „Љоља” 2 50 2 64 2 55 1 32 / / 7 201 29 

6. „Брезе” 1,5 30 1 31 1 30 1 31 / / 4,5 122 27 

7. „Шећерко” 1,5 30 1 33 2 56 2 61 / / 6,5 180 28 

8. 
„Сестре 

Букумировић” 3 62 2,5 71 2 66 2,5 71 1 25 11 295 27 

9. „Невен” 3 60 3 83 2 64 2 66 / / 10 273 27 

10. „Мила Јевтовић” 1 27 1 29 1 32 1 33 / / 4 121 30 

11. „Ненад Парента” 0,5 10 0,5 17 1 15 1,5 38 / / 3,5 80 23 

12. „Наша деца” 1 26 1 30 1 30 1 30 1 21 5 137 27 

13. „Чика Андра” 1 1,5 30 1 30 1 27 1 30 / / 4,5 117 26 

14. „Чика Андра” 2 1,5 30 1 32 1 32 1 31 / / 4,5 125 28 

15. „Петар Пан” 1,5 32 1 30 1 31 1,5 39 / / 5 132 26 

16. 
„Колибри” Рипањ 

цен. / / / / / / / / 1,5 33 1,5 33 22 

17. 
„Радосно 

детињство” 0,5 14 0,5 18 0,5 18 0,5 14 / / 2 64 32 

18. „Бисери” 2 56 1 29 1 30 1 30 1 28 6 173 29 

19. „Цицибан” 1,5 30 1 33 1 28 1 28 / / 4,5 119 26 

20. „Плави Чуперак” 2,5 56 1,5 36 2,5 67 2 54 / / 8,5 213 25 

21. „Пинокио” 1 28 1 30 1,5 36 1,5 37 / / 5 131 26 

22. 
„Жикица 

Јовановић” 0,5 10 1 21 1 25 1 31 / / 3,5 87 25 
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23. 
„Васа Чарапић“ 

Б.Поток 1 20 0,5 15 0,5 15 0,5 15 / / 2,5 65 26 

24. „Вивак“ 0,5 10 1 31 1,5 32 0,5 12 / / 3,5 85 24 

26. „Штрумфета“ / / / / / / / / 1 23 1 23 23 

27. „Мала сирена“ 7,5 183 6 144 3 97 4 112 / / 20,5 536 26 

28. „Звончица“ 0,5 10 0,5 18 0,5 15 0,5 16 / / 2 59 29.5 

УКУПНО 
43 960 37 1038 

33,

5 971 35 1010 6.5 154 155 4133  

 

 Већи број деце  је на основу дописа Секретаријата бр . VII-01-031-757/14                 

 

 

 

Целодневни облик – јасле  

БРОЈ ВАСПИТНИХ ГРУПА  И БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ НА ДАН   05.09.2016 

.ГОДИНЕ 
 

Узрасне групе Средња група 
Старија 

група 
УКУПНО Просечан 

број 

уписане 

деце у в-о 

групама 
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 81 8 126 16 

2.  „Дизниленд” 2 35 3 48 5 83 17 

3.  „1001 Радост” 2 28 2,5 45 4,5 73 16 

4.  „Љоља” 2 30 3,5 64 5,5 94 17 

5.  „Брезе” 1 16 1,5 24 2,5 40 16 

6.  „Шећерко” 2 30 4 56 6 86 14 

7.  
„Сестре 

Букумировић” 3,5 42 4,5 71 8 113 14 

8.  „Ђулићи” 1 12 2,5 35 3,5 47 13 

9.  „Невен” 3 36 3 50 6 86 14 

10.  „Дечја радост” 3 42 4 60 7 102 15 

11.  „Зрнце” / / 1,5 25 1,5 25 17 

12.  „Љиљан” 2 32 5 71 7 103 15 

13.  
„Радосно 

детињство” / / 1 16 1 16 16 

14.  
„Мила 

Јевтовић“' / / 1,5 24 1,5 24 16 
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15.  
„Васа Чарапић” 

Б.  Поток 1 12 1 20 2 32 16 

16.  „Лептирић“ 2 24 4 60 6 84 14 

17.  Штрумфета 1 14 1 16 2 30 15 

18.  „Мала сирена“ / / / / / / / 

УКУПНО 28,5 398 48,5 766 77 1164  

 

 

 Већи број деце  је на основу дописа Секретаријата бр . VII-01-031-757/14                 

 

 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК  – БОЛНИЦА „БАЊИЦА” ДЕЦА НА ДУЖЕМ 

БОЛНИЧКОМ  ЛЕЧЕЊУ  

 

  

Редни 

број 
Објекат Број група Број деце 

1. 
Болница „Бањица” развојна 

група 
1,5 10 

2. 
Припремни предшколски 

програм 
1 7 

3. 
Болница „Бањица” деца на 

дужем болн. лечењу 
1 24 

 Укупно 3,5 41 
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B. ТАБЕЛА 2: ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ  

 

А.  Четвoрочасовни ППП у седишту Установе 

Редни 

број 
Назив објекта Број група Број деце 

1.  „Сестре Букумировић“ 2 25 

2.  „Бисери“ 1 16 

3.  „Невен“ 2 27 

4.  „Радосно детињство“  1 20 

А. УКУПНО 6 88 

 

5.  OШ  „Васа Чарапић” - Бели Поток 1 19 

6.  OШ „Васа Чарапић“ - Пиносава 1 15 

7.  ОШ „Доситеј Обрадовић“ 1 13 

8.  ОШ „Змај Јова Јовановић“ 2 32 

9.  ОШ „Ђура Даничић“ 2 26 

10.  ОШ „Бранислав Нушић“ 2 30 

11.  ОШ „Бора Станковић“ 2 32 

12.  OШ „Карађорђе“ 2 30 

13.  ОШ „Филип Филиповић“ 2 29 

14.  ОШ „Јајинци“ 2 25 

15.  МЗ „Зуце“ 1 14 

16.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ центар 
1 14 

17.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ Прњавор 
1 13 

18.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ Брђани 
1 13 

19.  ОШ „Данило Киш“ 2 35 
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Б. СВЕГА 23 340 

А+Б УКУПНО 29 428 
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