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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

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

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

предшколског програма и интерним актима за обављање делатности васпитања и образовања 

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

предшколског узраста. 

 

 

 

2. КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

2.1. БРОЈ ГРУПА – ДЕЦЕ 

  

   Број уписане деце и формираних група на почетку радне 2015/16.годинe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

РБ ОБЛИК Број 

васпитних 

група 

Број 

уписане деце 

 

Просечан број 

присутне деце 

1. Јасле  79 1350 886,95 

2. Вртић  154 4.090 3110 

3. Полудневни боравак 

четворочасовни облик припремног 

предшколског програма 

 

29 

 
 

 

515 

 

415 

4. Болничка група 2 33 29 

5. Болничка развојна група 1 9  

 УКУПНО 265 5997 4441,55 
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Преглед броја радника на реализацији програма рада по радним местима у Установи за 

период 09. 2015 – 08.2016. године. 

 

          

 
Ред. 

број   Послови и задаци 

Број радника у 

сталном радном 

односу  
Број радника на 

 одређено време УКУПНО  

 1.   Директор Установе 1   1  

 2.   Помоћник директора Установе 1   1  

 3.   Секретар Установе 1   1  

 4.   
Сарадник за правна питања и кадровске 
послове 1   1  

 5.   Стручни сарадник-педагог 5  1 6  
          

 6.   Стручни сарадник-психолог 2   2  

 7.   Стручни сарадник-логопед 2   2  

 
8. 

  Стручни сарадник – педагог за физичко 
1 

  
1 

 
   

Васпитање 
   

         

 9.   Сарадник-социјални радник 2   2  

 
10. 

  Координатор за културну и јавну      
   

Делатност 
     

         

 
11. 

  Сарадник за превентивну здравствену 
4 

  
4 

 
   

заш. 
   

         

 12.   Сарадник  дијатет.-нутриц. 4  1 5  

 13.   Дефектолог у болници 3   3  

 14.   Дефектолог у развојној групи      

 15.   Васпитач 264  81 345  

 16.   Медицинска сестра у групи 133  36 169  

 
17. 

  Сарадник-медицинска сестра на 
20 

  
20 

 
   

Превентиви 
   

         

 
18. 

  Руководилац службе рачуноводства и 
1 

  
1 

 
   

Аналитике 
   

         

 19.   Ликвидатор 1   1  

 20.   Благајник 1   1  

 21.   Контиста 1   1  

 22.   Књиговођа 5   5  

 23.   Обрачунски радник 1   1  

 24.   Референт за набавке администр. послове      

 25.   Референт за радне односе 2   2  

 26.   Администр.технич.секретар 1  1 2  

 27.   Пословни секретар 1   1  

 28.   Референт за ППЗ 1   1  
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 29.   
Службеник за јавне набавке и сарадник 
за правна питања 1   1  

  

 
30. 

  Референт за безбедност и здравље на 
1 

  
1 

 
   

Раду 
   

         

 31.   Руководилац тех. Службе 1   1  

 

32. 
  

Руководилац службе превоза и 
Транспорта 

     

   1   1  

         

 33.   Еко.фин. сарадник 1   1  

 34.   Технолог 1   1  

 35.   Мајстори 6   6  

 36.   Руковалац централног грејања 1   1  

 37.   Магационер 2   2  

 38.   Помоћни магационер      

 39.   Економ 1  1 2  

 40.   Физички радник 3   3  

 41.   Кувар 12  4 16  

 42.   Пекар – посластичар      

 43.   Сервирка 46  15 61  

 44.   Спремачица 93  27 120  

 45.   Вешерка 8  1 9  

 46.   Возач 4  1 5  

 47.   Возач курир      

 48.   Уметнички аранжер      

 49.   Кројачица 2   2  

 50.   Домар      

 51.   Помоћни транс. Радник 2   2  

 52.   Координатор      

 53.   Координатор      

 54.   Физички радник баштован 1   1  

 55.   Мајстор за одржавање воз.пар. 1   1  

    УКУПНО 647  169 816  
          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



5 
 

Преглед броја радника који су отишли у пензију, били на плаћеном и неплаћеном одсуству, 

боловању преко 30 дана за период од 09.2015– 08.2016. године 

 

          Број радника који су:    

 
Редни 

  

Послови и задаци 

  
отишли 

  
на 

  
на 

  на  
           

боловању 
 

 
број 

    
у 

  
плаћеном 

  
неплаћеном 

   

            
преко 30 

 

       
пензију 

  
одсуству 

  
одсуству 

   

             

дана 
 

                 

 1.   Директор Установе            
                  

 2.   Помоћник директора Установе            

 3.   Секретар Установе             

 4.   Самостални правни референт             

 5.   Стручни сарадник-педагог    1      
                  

 6.  Стручни сарадник-психолог     

 7.  Стручни сарадник-логопед     

 8.  Сарадник-социјални радник     

 
9. 

 Координатор за културну и јавну     
  

Делатност 
    

       

 
10. 

 Сарадник за превентивну     
  

здравствену заштиту 
    

       

 11.  Сарадник  дијатет.-нутриц.    1 

 12.  Дефектолог у болници     

 13.  Дефектолог у развојној групи     

 14.  Васпитач 1 26 1 31 

 15.  Медицинска сестра у групи  21 1 24 

 16.  Сарадник-медицинска сестра на  
2 

 
1    

Превентиви 
  

       

 17.  Руководилац службе рачуноводства    
1    

и аналитике 
   

       

 18.  Ликвидатор     

 19.  Благајник     

 20.  Контиста  1   

 21.  Књиговођа     

 22.  Обрачунски радник  1   

 23.  Референт за набавке администр.  
1 

  
   

Послове 
  1 

       

 24.  Референт за радне односе     

 25.  Администр.технич.секретар    1 

 26.  Дактилограф     

 27.  Референт за ППЗ     

 28.  Референт за безбедност и здравље на  
 

  
   Раду    
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 29.  Руководилац тех. Службе     

 
30. 

 Руководилац службе превоза и     
  

Транспорта 
    

       

 31.  Мајстори     

 32.  Руковалац централног грејања     

 33.  Магационер     

 34.  Помоћни магационер     

 35.  Економ    1 
        

 36.  Физички радник     

 37.  Куварица 1 3 1 2 

 38.  Сервирка 3 16 1 7 

 39.  Спремачица 1 13 1 18 

 40.  Вешерка     
        

41. Возач 1   2 

42. Уметнички аранжер     

43. Кројачица     

   УКУПНО 7 85 5 90 

 

 

 

2.3. ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

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

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

програми: 

 

1. Целодневни  (једанаесточасовни) боравак 

2. Полудневни (четворочасовни) боравак 

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

болести „Бањица“. 

 

  Осим њих, остварују се и следећи посебни програми:  

 

1.„Бисери“ – дечји вртић као креативни центар (инклузивни вртић) 

2. Отворени Монтесори програм у вртићу „Пинокио“ 

3. Културна авантура за предшколце у вртићу „Чика Јова Змај 1“ 

4. Екологија  у вртићу „1001 радост“ 

5. НТЦ програм у вртићу„Наша деца“ 

6. “Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце“ у јаслама „1001  

радост“. 
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Услуге породици и деци које су током протекле године организоване: 

 

 летовање и зимовање деце 

 

 

У протеклој години целодневним програмом васпитно-образовног рада обухваћена су 23 вртића и 

13 јасала, тј. 233 васпитнe групe са 5440 деце  

  Полудневни (четворочасовни) припремни предшколски програм био је организован у 

29 васпитних група са 509 уписане деце. 

 

Четворочасовни ППП  у седишту Установе 

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

( ЧЕТОВОРОЧAСOВНИ ОБЛИК РАДА У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ ) 

Рб ВРТИЋ БРOJ ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ 

1 „Сестре Букумировић“ 2 43 

2 „Невен“ 2 23 

3 „Бисери“ 1 16 

4 „Радосно детињство“-Колонија 1 19 

 УКУПНО 6 101 

 

Четворочасовни ППП  ван седишта Установе 

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

( ЧЕТОВОРОЧAСOВНИ ОБЛИК РАДА ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ ) 

РБ ВРТИЋ 

ОБЈЕКАТ У КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ 

 

БРOJ 

ГРУПА 

БРОЈ 

ДЕЦЕ 

1 ОШ „Васа Чарапић“ Бели поток 1 22 

2 ОШ „Васа Чарапић“ Пиносава 1 16 

3 ОШ „ Змај Јова Јовановић“ 3 52 

4 ОШ „Ђуро Даничић“ 1 15 

5 ОШ „Бранислав Нушић“ 2 35 

6 ОШ „Бoра Станковић“ 1 22 

7 ОШ „Вожд Карађорђе“ 2 37 

8 ОШ „Филип Филиповић“ 2 29 

9 ОШ „Јајинци“ 2 52 

10 МЗ „Зуце“ 1 16 

11 ОШ „Вук Караџић“ Прњавор 1 15 
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12 ОШ „Вук Караџић“ Брђани 2 37 

                              УКУПНО 23 408 

 

 

УКУПНО У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ И ВАН 

СЕДИШТА УСТАНОВЕ 29 509 

 

 

 

 

 

Полудневни васпитно-образовни рад са децом у болници 

 

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

реализован је  у 3 васпитне групе са 38- оро деце. 

 

 

Р.Б Облик рада Број група Број деце 

 

1. Болница“ Бањица“- развојна група 1 5 

 

2. Болница „Бањица“ – деца на дужем 

болничком лечењу 

2 33 

УКУПНО 3 38 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

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

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

систематичнијих података о реализацији неге и васпитно-образовног рада, руководицима објеката 

достављене су анкете (прилог 1, 2 и 3) чијим попуњавањем су добијени релевантни подаци о 

васпитном раду током 2015/16. школске године. 

На наредним страницама следи обједињени извештај оцене реализације неге и васпитно-

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

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

програма са децом узраста од 5,5 до 7 година. Такође, у оквиру трећег поглавља биће приказан 

извештај о раду са децом у болничким групама и реализацији посебних програма. 

 

 

3.1.  ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НЕГЕ И ВАСПИТНО -ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ 

УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ 

 

 

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

васпитања деце узраста до 3 године, Предшколским програмом Установе, акционим плановима 

објеката, актуелном стручном литературом и сазнањима стеченим кроз семинаре стручног 

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

деце, њихове потребе и интересовања. 

Током године, посебна пажња посвећивала се реализацији приоритетних задатака 

планираних Годишњим планом.  

Приоритетни задаци, планирани Планом рада Установе за радну 2015/2016.годину били су:  

- осмишљавање и коришћење свих расположивих простора вртића за игру и учење,   

- креирање простора који омогућава игру мање групе деце и осамљивање деце,  

- 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, 

- обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце.  

 

 

Осмишљавање и коришћење свих расположивих простора вртића за игру и учење  

 

Кроз активности медицинских сестара васпитача, стручних сарадника креативног тима 

посебна пажња посвећена је осмишљавању и креирању свих расположивих простора вртића који 

омогућавају учење и игру, усвајање хигијенских навика, задовољавање дечијих потреба за сном, 

исхраном и боравком на свежем ваздуху, чиме се доприносило општем развоју детета. 
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Креирање простора који омогућава игру мање групе деце и осамљивање деце  

 

Анализом анкета, као и кроз запажања стручних сарадника, уочено је да је велика пажња 

била посвећена структуирању средине за учење. Медицинске сестре-васпитачи су током године 

уносиле измене у средину за учење у виду додавања и обележавања нових центара (кутак за 

одмор) у складу са потребама и интересовањима деце, додати су панои за дечје радове и 

фотографије у висини дететових очију, извршена је реорганизација постојећег простора ради 

добијања више простора за игру. Активно се радило на осмишљавању и коришћењу свих 

расположивих простора ван радних соба (ходници, атријуми, терасе, дворишта). У објекту 

„Шећерко“ у току преуређења средине за учење, дошло се на идеју да се реализује пројекат 

„Сликовница на зиду“. 

Средина за игру и учење (терасе и атријуми), оплемењивана је кроз радионице у којима је 

сађено цвеће, осликаван је  простор, излагани су  заједнички радови деце и родитеља. Тежило се 

томе да на паноима доминирају дечији радови. Продуктима који су настали кроз учествовање деце 

и родитеља на манифестацијама установе (Вашаријада, Сајам књига, Сајам науке, Еко-карневал, 

Пролећни карневал и др.) украшавани су холови и панои објеката. 

 

Стварање прилика за интеракцију са децом старијег узраста  

 

Током године у комбинованим објектима интензивирана је сарадња јасала и вртића где су 

стваране различите прилике за интеракцију деце. Циљ ове сарадње био је олакшавање адаптације 

деце при преласку из јасала у вртић и јачање и унапређивање тимског рада између медицинских 

сестара-васпитача и васпитача. 

Поред спонтаних дружења деце јасала и вртића у дворишту, на тераси, за време позоришних 

представа (које се дешавају у вртићу), реализоване су и организоване заједничке активности. 

Планиране су међусобне посете, дужења у соби, организација различитих музичких и моторичких 

активности, организоване су представе које су деца вртићких група припремала и изводила пред 

јасленим, затим кроз ритмичке игре, радионице, заједничко учешће у Еко-карневалу, обележавање 

празника (Дечја недеља, Чика Јовина недеља, Пролећни дани и сл.), заједничко слављење 

рођендана као и генералне пробе завршних приредби. Настављена је реализација пројекта Шта 

све дете може кад му другар помаже у објекту „Сестре Букумировић“.  

 

Обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце  

 

Адаптација деце реализована је кроз различите видове. Неки објекти су за тему свог 

акционог плана узели тему Адаптација и тиме придали још већу пажњу адаптацији деце на јасле.  

Активности које су највише коришћене приликом адаптације су музичко-ритмичке и 

моторичке. Тежило се већој укључености родитеља у адаптацију деце на јасле. Медицинске сестре 

васпитачи су се трудиле да са родитељима сачине план адаптације деце. Родитељи су подстицани 

да бораве у групи, али су неки родитељи то одбијали из разлога што су сматрали да тиме 

отежавају и продужавјау адаптацију свог детета.  
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Пре поласка деце у јасле, организовани су родитељски састанци и опремљени су куткови за 

родитеље различитим едукативним флајерима за родитеље.  

Током претходне радне године, стручна служба посветила је посебну пажњу 

индивидуалним разговорима како са родитељима/старатељима тако и са медицинским сестрама-

васпитачима у стварању повољних услова за лакшу адаптацију и социјализацију деце јасленог 

узраста. Осмишљени су информатори путем којих су родитељи били у прилици да се информишу 

о начину и условима адатације. Кроз рад у саветовалишту, родитељима је пружена подршка. 

 

Развијање полигонског облика рада у оквиру физичког васпитања  

 

Овај приоритетни задатак реализован је кроз различите моторичке активности уз 

коришћење разноврсних реквизита (шведске клупе, струњача, обручева, ластиша...) у собама, 

двориштима, терасама.  

Објекти „1001 радост“ и „Сестре Букумировић“ у сарадњи са сарадником за физичко 

васпитање, овај приоритетни задатак су реализовали путем мини пројекта „Сензорно-перцептивна 

стимулација кроз активности ситне моторике деце у јаслама“ који је презентован на Стручним 

сусретима медицинских сестара васпитача. 

У објекту „Љиљан“ у сарадњи са стручним сарадником за физичко вапситање израђен је 

велики број реквизита (од пластичних флаша) за развој крупне моторике. Примена ових реквизита 

је снимана и видео снимак је презентован на Стручним сусретима медицинских сестара васпитача.  

У објекту „Невен“ реализован је пројекат „У здравом телу здрав дух“ (игре на отвореном и 

полигон у сали за физичко) у сарадњи са стручним сарадником за физичко васпитање.  

 

Говор и графомоторика 

 

 Медицниске сестре-васпитачи пратиле су говор код деце помоћу чек листи, скала процене, 

порфолија, путујуће свеске, свакодневним посматрањем и бележењем, анализом резултата анкете 

за родитеље која је спроведена у јаслама објекта „Чика Јова Змај 2“. Средства којима су опремили 

центре за равој говора су: сликовнице, слагалице, постери, лутке, саобраћајна средства, различите 

картице, књиге, гињол лутке, огледало, слике, зидне новине, албуми породичних фотографија, 

сензорне табле...  

 У објекту „1001 радост“ реализује се пројекат „Рано препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног разовја деце“. 

 Активности за подстицање графомоторног развоја које су најчешће коришћене су 

отискивање, игре тестом, игре снегом, цртање различитим техникама, игре са неструктуираним и 

полуструктуираним материјалом... 

 

 

 

 

Развијање културно-хигијенских навика 
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 Активности које су коришћење у оквиру развијања културно-хигијенских навика код деце су 

језичке активности, сензо-перцептивне активности, игре луткама, кроз свакодневно спровођење 

хигијене, игре улога, симболичке игре, интелектуалне активности... 

 

Праћење развоја деце и документовање развоја деце 

 

Праћење дечјег развоја и напредовања евидентирано је у Књигама неге и васпитно-

образовног рада, у оквиру недељних запажања и тромесечне анализе неге и васпитно-образовног 

рада. Дечји портфолио, као документ о дечјем напредовању, постоји у јасленим групама и садржи 

дечје ликовне радове и/или исказе. Кроз различите облике сарадње родитељи су били укључени у 

креирање портфолија. 

Анализом анкета дошло се до следећих резултата.  

На питање „На који начин пратите развој деце?“ добијени су резултати да се у 79% објеката 

користе кратке дневне белешке, у 86% објеката се користе чек листе за праћење развоја деце, 

скале процене се примењују у 71% објеката, док је у 57% објеката користе чек листе за праћење 

деце у одређеној активности.  

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

резултати да сви објекти примењују документовање помоћу индивидуалног портфолија деце, 

потом да 86% објеката примењују групни портфолио, а 14% објеката примењује интерактивне 

свеске.  

 

Тешкоће у раду 

 

Резултати анкете показују да су тешкоће са којима су се сусретали биле махом техничке 

природе (мањак особља, кварови и оштећења унутар објеката). Тешкоће су превазилазили добром 

и константном сарадњом са родитељима, директорем, стручним сарадницима и локалном 

заједницом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 

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

ослањајући се на Опште основе предшколског васпитања и образовања – модел А и Предшколски 

програм Установе. Професионалност васпитача, сазнања из стручне литературе, стручно 

усавршавање и конкретни услови у којима су деца боравила имплиментирани су у планирање, 

програмирање и евалуацију васпитно-образовног рада предшколске установе. 

Током године, посебна пажња посвећивала се реализацији приоритетних задатака 

планираних Годишњим планом.  

 

 

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

простора који омогућава игру мање групе деце и осамљивање деце  

 

Током године, васпитачи су изналазили различите могућности за коришћење свих 

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

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

физичко и канцеларије.  

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

објеката. Сви продукти са радионица које су се организовале поводом различитих празника били 

су приказани у холовима. У холу су се обележавале манифестације као што су Сајам књига и Чика 

Јовина недеља, а излагане су новине које су родитељима пружале информације догађајима, али и 

актуелним темама. 

Терасе објеката коришћене су за постављање полигона за физичко, музичко-ритмичке игре 

и ликовне активности (деца кредама исцртавају подове терасе). У играма на тераси најчешће су 

коришћени неструктуирани материјали.  

Током године дворишта објеката су се користила за истраживачке игре, експерименте као и 

физичке игре и активности за развој моторике. Организовале су се различите манифестације. Како 

већина објеката има двориште користили су га за организовање такмичарских игара, завршних 

приредби, припреме за дечји маратон, покретне и кооперативне игре, обележавање спортских 

дана, вежбе за правилно држање тела и др.  

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

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

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

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

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

обрађивале. У циљу осамљивања деце у већим собама направљени су меки кутци и израђени су 

паравани који омогућавају игру мањег броја деце. У појединим објектима  где је простор 

структуиран тако да омогућава игру мањег броја деце, формирани су центри који се користе за 

осамљивање. Током године, у већини објеката првенствено се радило на томе да материјали буду 

јасно обележени и доступни деци, а затим и на осмишљавању простора за рад у мањим групама, на 

чему ће се и даље радити.  

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

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

(разноликост центара, доступност материјала, коришћење неструктуираних материјала, 



14 
 

преструктуирање простора), а самим тим задовољава и потребе родитеља и васпитача. Наменски 

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

интересовањима, потребама и специфичностима групе. 

Добијени резултати и запажања стручних сарадника показују да су захтеви при 

структуирању средине у складу са програмском оријентацијом модела А (да су материјали 

доступни деци, да постоје центри интересовања и да собе рефлектују актуелне теме на којима се 

ради и сл.). Примећено је да су се током претходне радне године више користили амбалажни 

материјали. 

 

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

децом вртићког узраста  

 

Васпитачи су у свом раду користили стручну литературу: „Корак по корак 2“, „Кругови 

пријатељства“, „Животне вредности“, „Замишљено путовање“, одакле су се биране игре и 

активности прилагођене узрасту детета. 

Различите игре реализоване су кроз физичке, музичке, ликовне, драмске и интелектуалне 

активности. Неке од игара које су наводили васпитачи су следеће: спортски полигон, весели 

падобран, лопта која шета, повлачење конопца, магични канап, штафетне игре, провлачење у 

паровима, затим музичке столице, плес са балоном, врабац у колу, музичке кореографије и 

покретне игре, цртање везаним оловкама, сликајмо укрштеним рукама, настави причу, лутке 

причају, мапа са благом, игре препознавања, настави започето, математичке игре, затим, игре 

поверења, балони путују, морнари, лик у огледалу, дрво пријатељства, гусеница, ходамо на три 

ноге, премештање обручева у паровима, мрежа смеха, глава јури реп, и друге. 

 

Боравак деце на отвореном простору кад год то временски услови дозвољавају  

  

Васпитачи из објеката који имају дворишта и терасе, тежили су да деца свакодневно бораве 

на отвореном простору и чистом ваздуху. 

 

Стварање прилика за интеракцију деце различитих узраста и Развијање програмске сарадње 

са јаслама у комбинованим објектима  

 

Најчешћи облици интеракције деце јасленог и вртићког узраста одвијали су се кроз 

међусобне посете, драматизације и ликовне радионице. У објекату „1001 радост“ сарадња је 

остварена кроз реализацију пројекта Еко школа. Сарадња јасала и вртића интензивирана је у 

објекту „Сестре Букумировић“ кроз пројекат „Кад деца уче децу“. Циљ ове сарадње био је 

богаћење социјалних искустава деце, олакшавање адаптације деце при преласку из јасала у вртић 

и јачање тимског рада мед.сестара васпитача и васпитача. Заједничке активности  у комбинованим 

објектима су унапред планиране. 

Што се тиче стварања прилика за интеракцију вртићке деце, оне се огледају у заједничком 

обележавању празника, припремама манифестација на нивоу Установе, маскенбалима, 
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програмима зимовања и летовања као и кроз заједничке активности приликом боравка у 

дворишту.  

 

Обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце  

 

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

јединицама, почетком радне године, организовани су родитељски састанци на тему „Адаптација“. 

Током упознавања са родитељима васпитачи су кроз индивидуалне разговоре пружали жељене 

информације родитељима о начину, процесу адаптације деце и ритму дневних активности у 

вртићу. У исто време васпитачи су добијали информације од родитеља о њиховом детету тј. 

специфичностима везаним за њихово дете (навике, ритам живљења пре поласка у вртић и сл.). На 

овај начин васпитачи су се трудили да граде однос поверења са родитељима. Поред родитељских 

састанака, индивидуалних разговора и отворених врата, родитељи су добијали информације путем 

паноа, огласних табли и информатора као и путем сајта установе који се редовно ажурирао и 

обрађивао актуелне теме пружајући корисне информације. У септембру су панои били углавном 

информативног карактера, док током године, информације прате актуелне теме и интересовање 

родитеља. Као посебан квалитет у сарадњи са родитељима истичемо укључивање родитеља у 

васпитне групе, како током периода адаптације, тако и током планирања и реализације васпитно-

образовног рада. У већини објеката родитељи су били активно укључени у процес адаптације, 

уколико су за то исказали потребу или на иницијативу васпитача. Приликом боравка у групи 

родитељи се укључују у осмишљавање и реализацију игара и активности заједно са васпитачем. 

Анализом упитника закључили смо да у малом броју објеката васпитачи сматрају да укључивање 

родитеља у процес адаптације детета продужава саму адаптацију. Потребно је радити на планској 

адаптацији деце на нивоу установе, која би једним делом била иста за све објекте али и уз 

поштовање специфичности објеката и потреба деце и родитеља.  

 

Полигонски облик рада  

 

Полигонски облик рада реализован је кроз различите моторичке актиности уз коришћење 

разноврсних реквизита (шведске клупе, струњача, обручева, ластиш...) у собама, двориштима, 

терасама.  

 

Говор и графомоторика 

 

 Васпитачи су` говор код деце пратили помоћу чек листи, скала процене, портфолија, 

свакодневним посматрањем и бележењем, скала процене добијене од логопеда. Средства којима су 

опремили центре за равој говора су: сликовнице, слагалице, постери, лутке, саобраћајна средства, 

различите картице, књиге, слике, зидне новине, аудиозаписи бајки, приче у слици...  

 Активности за подстицање графомоторног развоја које су најчешће коришћене су боцкалице, 

пертлаонице, низалице, игре тестом, гужвање папира, цртање различитим техникама, игре са 

неструктуираним и полуструктуираним материјалом... 
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Стабилизовање  културно-хигијенских навика 

 

 Активности које су коришћење у оквиру стабилизовања културно-хигијенских навика код 

деце су активности у вези са заштитом животне средине, сарадња са сестром на превентиви, 

имитативне игре, драмске игре, игре улога... 

 

Праћење развоја деце и документовање развоја деце 

 

Посматрање, праћење дечјег развоја и напредовања евидентирано је у Књигама и васпитно-

образовног рада. Дечји портфолио, као документ о дечјем напредовању, постоји у васпитним 

групама и садржи дечје ликовне радове и/или исказе. Кроз различите облике сарадње родитељи су 

били укључени у креирање портфолија. 

Анализом анкета дошло се до следећих резултата.  

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

резултати да се у 100% објеката користи индивудуални портфолио, у 78% објеката се користи 

групни портфолио, а у 33% објеката се користе интерактивне свеске. У објектима се такође 

примењују и порфолија објеката и интерактивни панои. 

На питање „На основу чега пишете белешке о деци?“ добијени су резултати да 67% објеката 

користи кратке дневне белешке, 78% објеката користи чек листе за праћење развоја деце, а 59% 

објеката користи скале процене, 41% објеката се примењују чек листе за праћење деце у одређеној 

активности, а у 74% објеката васпитачи користе информације од родитеља.  

 

Сарадња са родитељима 

 

Поред родитељских састанака, индивидуалних разговора и отворених врата, родитељи су 

имали и друге прилике да стекну увид у непосредни рад васпитача са децом. Осим путем огласних 

табли, портфолија, радионица, паноа (информативни, са дечјим радовима, интерактивни...), дечјих 

радова и фотографија, имали су могућност да се упознају са резултатима рада васпитача кроз 

различите манифестације у којима су учествовала њихова деца: „Вашаријаду“, „Светосавску 

приредбу“, „Пролећни карневал“, „Сајам науке“, „Змајаду“, обележавање спортских дана...  

 

Тешкоће у раду 

 

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

тешкоћама са којима се васпитачи сусрећу. На основу анализа одговора из анкета и запажања 

стручних сарадника, као најучесталије тешкоће се издвајају: организационе тешкоће (мањак 

особља, тешкоће у организацији сарадње са друштвеном средином), недостатак средстава, 

недостатак простора. 

 

 

3.3. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА 

ОД 5,5 ДО 7 ГОДИНА 
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Током ове радне године припремни предшколски програм је обухватао децу рођену у 

периоду од 01.03.2009. до 01.03.2010. године. Реализован је у групама целодневног и 

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

Основама програма предшколског васпитања - модел А и Предшколским програмом Установе, а 

ослањао се на најновија сазнања из области педагогије и психологије, искустава у раду васпитача 

стечених током претходних година, као и сазнања са семинара стручног усавршавања. 

Редовни задаци у реализацији припремног предшколског програма обухватали су: 

подстицање самосталности и изграђивање радних навика, подстицање радозналости и, подршку 

физичком развоју, подршка физичком развоју детета, јачање социо-емоционалне компетенције, 

као и подршку развоју интелектуалних функција и операција, развијање почетних математичких 

појмова, подстицање графомоторике и припрема за писање, подстицање развоја вредносног 

система и понашања у правцу еколошког начина живљења. Ови задаци остваривани су кроз 

различите садржаје из свих области (физичко, музичко, ликовно васпитање, развој говора, итд.) 

Васпитно-образовни рад са децом у години пред полазак у школу реализовао се према 

Предшколском програму, узимајући у обзир и особености самог простора у коме се одвијао 

припремни предшколски програм (мисли се првенствено на ППП при основним школама). 

Непосредан циљ припремања деце за школу био је да се допринесе њиховој зрелости за 

живот и рад какав их очекује у основној школи,тако да је васпитно-образовни рад великим делом 

био усмерен и у том правцу. 

Један од приоритетних задатака током ове радне године био је подстицање логичко-

математичког мишљења. У складу са специфичностима сваке васпитне групе овај задатак је 

реализован кроз различите активности упознавања бројева, геометријских тела и облика, 

различитих мера и мерења, сазнавања временских односа и сл. 

Посебна пажња у реализацији припремног предшколског програма посветила је подстицању 

говорно-језичких и графомоторних способности деце. Ове способности су подстицане кроз 

различите садржаје: култура практичног комуницирања, усменог изражавања и слушања, увођење 

елемената графичке припреме, упознавања слова кроз игру, развијање свести о појму речи и 

тумачење разноврсних текстова. 

Током ове године и даље је приоритетни задатак за васпитаче припремног предшколског 

програма било документовање дечјег учења и развоја путем израде портфолија. Увидом стручних 

сарадника у документацију коју воде васпитачи и извештаја о њиховом раду, запажа се да се 

користе различите технике и инструменти за праћење дечјег развоја и напредовања. 

Слично прошлогодишњим резултатима васпитачи највише користе чек листе, затим 

различите врсте белешки и скала за праћење. Ређе се користе анкете за родитеље, аудио и видео 

записи, техника временских узорака и сл. 

У готово свим групама четворочасовног ППП-а се обликује индивидуални дечји портфолио, 

што представља знатан помак у односу на претходне године. Запажено је да дечји портфолии 

најчешће садрже ликовне радове, графомоторне вежбе и радне свеске, а све више су заступљене и 

фотографије, подаци о деци добијени од родитеља, белешке о дечјем напредовању. Обликовани су 

групни портфолии у већини група ППП. 

Сматрамо да је у односу на раније године дошло до напретка у процесу праћења и 

документовања дечјег развоја и напредовања, али је потребно наставити рад на овом задатку са 
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циљем унапређивања систематског праћења дечјег развоја и напредовања, уз коришћење и 

комбиновање више различитих техника и инструмената за целовито праћење и бележење дечјег 

развоја и напредовања. 

Приоритени задатак ове радне године за реализацију програма васпитно-образовног рада са 

децом од 5,5 до 7 био је и интензивирање сарадње са локалном средином, посебно са основним 

школама у циљу успостављања континуитета у образовању. Увидом у реализацују припремног 

предшколског програма, примећује се да је у већини група (целодневних и четворочасовних) 

постојала континуирана сарадња са основним школама. Ове године сарадња је била обогаћена 

разноврсним садржајима: међусобним посетама деце вртића и деце нижих разреда основне школе 

и међусобним посетама учитеља и васпитача . 

Припремне групе су узеле учешће на манифестацијама, конкурсима, вашарима  унутар, али 

и ван Установе. Учестовали су на Сајму науке, Дечијем маратону, маскенбалима, Дану пролећа, 

данима  школа, Шеширијади, Предавањима о саобраћају, Дечијој недељи, кросу, Нушићевом 

вашару и сл. Такође, неке групе  ППП-а ишле су у посету Планетаријуму, музејима, огледном 

добру „Радмиловац“, цркви, Авалском торњу, биоскопу. 

Припремне предшколске групе  при основним школама су заједно са ученицима нижих 

разреда организовале приредбе поводом значајних школских празника, присуствовали часовима, 

заједно са ученицима користили сале за физичко или организовали активности на отвореном 

простору, учествовали на маскенбалима, радионицама које су школе организовале за предшколце. 

Када је у питању сарадња са локалном заједницом примећује се знатан напредак у односу 

на претходне године (повећан је број посета позориштима, музејима, културним дешавањима у 

граду).  

У објекту „Љоља“, у припремној групи, реализован је пројекат „Грађење пријатељства“ у 

сарадњи са невладином организацијом Здраво да сте и удружењем УПИК „Дунав“ са Вождовца. 

Пројекатне активности су биле усмерене на развој инклузије и осетљивости на различите потребе 

особа у дечијем окружењу са посебним акцентом на особе са инвалидитетом. 

 Због физичке издвојености група припремног предшколског програма при основним 

школама, потребно је да се у наредној радној години чешће организују састанци и семинари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ У 

БОЛНИЧКИМ ГРУПАМА 

 

 

    ОБЛАСТ                          РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ И 



19 
 

          РЕДОВНИХ ЗАДАТАКА                 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ     

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА  

-Планирање ВОР-а подразумевало је индивидуални и 

флексибилни приступ у раду. 

-Планирани су садржаји и активности којима су 

обезбеђени услови да се дете кроз игру растерећује, 

каналише своје емоције, ослобађа стреса и учи. 

-Планирање ППП у болници прилагођено је могућностима 

деце и условима рада. 

Планирани су садржаји, средства и материјали 

прилагођени могућностима болесног детета. 

-На основу посматрања и процене интересовања деце више 

пута су планиране активности са којима су у игри 

слободно истраживали, проналазили решења, испробавали 

и без устезања грешили (индивидуалне и кооперативне 

игре). 

-За децу са развојним поремећајима планови су се 

темељили  на очуваним и јаким странама детета, за 

пoдстицање општег развоја.    

 

  

 

 

 

 

 РАД СА ДЕЦОМ 

-Тежиште рада васпитача било је усмерено на подстицање 

развоја социјалних, комуникационих вештина и вештина 

играња. 

-У периоду адаптације реализоване игре и активности 

имале су за циљ да бар делимично ублаже дечије трпљење 

и страх: ликовно изражавање (сликање,цртање), игре 

обликовања (тесто,пластелин), слагалице, дидактички 

материјал, играчке. 

-Кооперативне игре и активности које су током протекле 

године коришћене у раду са децом:  игре меморије, 

друштвене игре, израда слике (групни рад) слагање 

слагалица, измишљање песмица и загонетки, измишљање 

представа са гињол луткама, игра конструкторима. 

-Активности реализоване у циљу правилног физичког 

раста и развоја: вежбе обликовања (вежбе лабављња, 

вежбе растезања и вежбе јачања) за руке, рамени појас, 

труп, ноге и карлични појас. 

-Реализоване активности за за подстицање графомоторног 

развоја код деце: разноврсне боцкалице (различитог 

облика и величине), уметаљке, слагалице, вођење 

геометријских облика по жицама различитих облика, игре 

обликовања, ликовне, истаживачке игре.  

-За подстицање развоја говора реализоване су следеће игре 
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и активности: 

пантомима, рецитације, сликовнице, бајке, басне, говорне 

игре, драмско стваралаштво (коришћене су различите 

врсте лутака), разговор(истраживање осећања), причам ти 

причу, импровизацја. 

За децу која дуже бораве на болничком лечењу коришћен 

је протокол за посматрање развоја говора кроз следеће 

области развоја: рецептивно коришћење језика, 

коришћење језика као изражајног средства, претече 

вештине читања и писања.  

-Реализоване игре опуштања: игре балонима и лоптом, 

игре новинама, опуштање уз музику. 

-Интеракцију деце различитих узрасних група подстицале 

смо кроз драмске игре, ликовно изражавање, музичке 

активности, имитативне игре. 

-Рад са децом одвијао се индивидуално и у мањим 

групама. Кроз игру смо упознавале децу, њихов ниво 

развоја и њихове способности, али и проблеме узроковане 

хоспитализацијом. Подстицале смо децу да кроз игру и 

активности слободно изразе чега се и колико плаше и да на 

тај начин ублаже напетост и страх(терапијска вредност 

игре). За децу која имају проблем вербалног изражавања 

коришћено је слободно цртање и на задату тему, 

имитативне игре и др. 

-У раду са децом коришћена су дидактичка средства 

прилагођена стању детета и природи болести. 

-За децу са развојним сметњама избор игара и активности 

темељио се на здравим аспектима као ослонцима психо-

физичког развоја. 

Тешкоће у реализацији ВОР-а су: одређене емотивне 

реакције деце и испољавање специфичних понашања, 

отежано успостављање комуникације, повлачење у себе, 

напади беса изазвани осећањем туге и страха, 

деструктивно понашање, језичка баријера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сарадњу са родитељима планирале смо у оквиру акционог 

плана и током протекле године свакодневно смо радиле на 

реализацији планираног: упознале смо родитеље са радом 

васпитача у болници, са дневним активностима, обавезама и 

правилима понашања у болници, добијали су наш 

информатор за родитеље у виду флајера. 

-Родитеље смо упућивале да нам се обрате за информацију 

и помоћ из нашег домена рада. 
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РАД СА  

 РОДИТЕЉИМА И  

СТАРАТЕЉИМА 

-Водиле смо индивидуалне разговоре са родитељима о 

проблемима у понашању њиховог детета у периоду 

адаптације, у току лечења и рехабилитације. Објасниле 

смо родитељима да су реакције њихове деце последица 

стреса услед кога се јављају страх, неповерење, агресија, 

регресивне и депресивне реакције. 

-Родитељима смо објасниле значај припреме и 

демонстрирале начин припреме детета за интервенције, 

предочиле смо могућности реаговања детета након 

завршетка лечења и рехабилитације. 

-Пружале смо подршку родитељима након саопштења 

дијагнозе, посебно за децу са онкологије. 

-Уз дозволу и сагласност, у присуству родитеља вршиле 

смо припрему деце за операцију. 

-Помоћ родитељима деце са развојним сметњама да 

сагледају индивидуалне могућности и потрбе свог детета и 

у складу са тим да дете укључе у заједничке активности са 

другом децом. 

-Реализовани су групни разговори са родитељима и 

размена искустава међусобно. 

-Свакодневно смо посредовале у комуникацији болничког 

особља и родитеља. 

-Родитељае смо укључивале у индивидуалне и групне 

активности са децом. 

-Уносиле смо ведрину и оптимизам у раду и активностима, 

ублажавале смо негативне емоције код деце и родитеља. 

САРАДЊА СА 

ДИРЕКТОРОМ И 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

-Сарадња са директором Установе и стручним 

сарадницима одвијала се у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и кроз редовне размене информација.   

РАД СА 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

-Учешће у раду Тима за самовредновање. 

-Учешће у Тиму за развојни план Установе . 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА,О

РГАНИЗАЦИЈАМ

А И 

УДРУЖЕЊИМА 

-Реализована је континуирана сарадња са О.Ш. “Др Драган 

Херцог”- заједничко обележавање празника и других 

значајних датума. 

-Сарадња са “Мек -Доналдсом”. 

-Сарадња са активистима “Црвеног крста”. 

-Сарадња са докторима кловновима. 

-Сарадња са лекарима и главним сестрама одељења. 

-Сарадња са др Николић која је председник тима за 
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акредитацију Института “Бањица” . 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈ

Е,ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

-Вођење документације и припрема за рад реализовани су 

у оквиру редовних задатака. 

-Стручно усавршавање реализовано је на нивоу Установе и 

преко Удружења васпитача болничких група Србије кроз 

стручне теме, скупове и трибине. 

-Присуствовале смо стручној трибини у здравственој 

Установи у којој радимо на тему: “Злостављање и 

занемаривање деце. 

 

  

 

3.5.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
 

3.5.1. Извештај о реализацији програма „Бисери“ – дечји вртић као креативни центар 

(инклузивни вртић) 

 

Радна 2015/16. година је шеста година рада на овом пројекту чија је основна идеја креирање 

нових прилика за игру и учење кроз савремене, интерактивне облике рада у уметничким атељеима 

и породичном креативном центру. 

У протеклој години основни  циљ рада био  истраживање и развијање универзалних људских 

вредности (поштовање, слобода, срећа, љубав, одговорност, толеранција...) кроз тему  „Нити 

пријатељства“. 

 Основни задаци били 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. 

 

Сви задаци реализовани су на више нивоа: 

 

Редован васпитно-образовни рад на нивоу васпитних група 

Свака васпитна група, осим млађе,  током месеца планирала је и обрађивала једну вредност. Деца 

су имала прилику да о одабраној вредности размишљају, разговарају, на различите начине је 

истражују, да се креативно изражавају. Млађа група је, у складу са узрастом, вредности усвајала 

кроз учење правила боравка у колективу и начине успостављања међусобне комуникације.  

Месечне радионице са родитељима 

У оквиру месечног плана васпитно-образовног рада, групе су планирале и реализовале радионице 

са децом и родитељима на тему одабране вредности.  Млађа група, у оквиру мини-пројекта 

Породични креативни центар на својим радионицама градила је нити пријатељства међу 

породицама. 
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Центар пријатељства  

У холовима вртића су формирана два центра пријатељства у  којима су излагани продукти 

настали на радионицама. Сваког месеца по утврђеном распореду једна васпитна група уређивала је 

центар.   

Интеракцију међу групама 

Током године развијала се интеракција међу групама кроз заједничке активности у различитим 

областима васпитно-образовног рада (ликовно васпитање, област почетних математичких 

појмова). 

„Зидне новине“ 

„Зидне новине“ обогаћене су новим темама из области комуникације, развијања толеранције и сл. 

Ове године родитељи су се укључили у уређивање  Новина. 

 

Манифестације на нивоу објекта  

Сајам књига вртића одржан је од 26. до 30. октобра 2015. године под слоганом „Шта би било да 

није било“, док је традиционални карневал одржан 9. јуна 2016. године под називом „Карневал 

пријатељства“. Обе манифестације биле су усмерене на развијање интеракције између васпитнх 

група и  на развијање интеракције са вртићима у непосредној близини кроз теме животних 

вредности. На Сајму књига вртића планирано је учешће деце из „1001 радости“ али је изостало 

због епидемиолошке ситуације у њиховом објекту,  док су  на карневалу учествовала деца из три 

вртића: „Цицибан“, „1001 радост“ и „Шећерко“. 

Основна литература коришћена у раду: 

- Дајана Тилман, Дајана Хсу „Животне вредности“, ИК Креативни центар, Београд 2007. 

- Мара Шаин, Слава Тимарац Јованов, Ружица Поповић Трбушковић, Александра Стојановић 

Ружичић „Кругови пријатељства“, ИК Креативни центар, Београд 2010. 

Током године запажено је да развијање ове теме доноси низ позитивних ефеката:  

- помаже креирању позитивне атмосфере на нивоу групе и нивоу објекта 

- подстиче позитивне облике понашања, узајамно разумевање, грађење узајамне подршке  

-  олакшава решавање конфликата и поштовање правила 

- гради безбеднију средину 

- даје идеје за даљи рад. 

 Због наведених ефеката, у следећој радној години наставиће се са радом на тему „Нити 

пријатељства“.  

 

 

3.5.2. Извештај о реализацији пројекта отворени монтесори програм у вртићу „Пинокио“ 

 

Отворени Монтесори програм који се у вртићу „Пинокио“ реализује од октобра 2012. 

године, верификован је од стране Министарства просвете 30. марта 2015. године, чиме је вртић 

„Пинокио“, ПУ „Чика Јова Змај“ постао први државни Монтесори вртић у Београду – Монтесори 

Пинокио. 

Према мишљењу проф. др Драгане Бренеселовић и проф. др Живке Крњаје, Групе за 

педагогију Филозофског факултета у Београду, развијање отвореног Монтесори програма у складу 
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је са актуелним настојањима и мерама образовне политике у Србији. Истичу да је Отворени 

Монтесори програм значајан пример јачања иницијативе практичара у диверсификацији програма 

у предшколским установама. 

Oснoвни циљ прojeктa био је дa сe у рeaлним услoвимa дeчjeг вртићa „Пинoкиo“ пoстaви 

Oтвoрeни Мoнтeсoри прoгрaм и истрaжe мoгућнoсти зa oствaрeњe пoсeбнoг квaлитeтa вaспитнe 

прaксe крoз: усклaђивaњe рaзвojних пoтeнциjaлa дeтeтa, уређење монтесори амбијента, 

oбeзбeђивање oдгoвaрajућих мoнтeсoри и других мaтeриjaлa, прoгрaмирaњe рaдa и рaзвиjaњe 

пaртнeрствa између рoдитeљa, вaспитaчa и дeцe у тoку прoцeсa вaспитaњa. Монтесори тим чини 

десет васпитача, педагог и директор Установе, уз стручно вођење експерта-истраживача. 

У претходном периоду акценат је био на програмирању рада кроз пројекте и подпројекте у 

свим васпитним групама. Истраживани су различити начини за рад на подпројектима у малим 

групама. Континуирано током године извођење су вежбе са Монтесори материјалима и праћен је 

рад деце кроз књиге рада васпитача. Настављена је израда монтесори материјала при чему је 

акценат био на центру за језик, центру за математику и космичком центру. Партнерски однос са 

родитељима реализован је кроз две акције „Сви заједно“. 

У Монтесори Пинокију данас имамао едуковане монтесори васпитаче који су спремни за 

даље учење и лични развој. Посебност овог програма управо је у отворености за нове идеје у 

Монтесори пракси чији је модус вивенди-промена: васпитна пракса која је окренута детету, 

породици и локалној заједници. 

 

 

3.5.3. Извештај о реализацији пројекта „Културна авантура за предшколце“ 

 

Почетком сваке радне године у вртићу „Чика Јова Змај“ традиционално се обележава 

манифестација „Дани европске баштине“ која има за циљ промовисање културног наслеђа. 

Прошлогодишња тема манифестације била је „Стари и традиционални занати - очување и 

одржање“. 

У септембру 2015. године када се одржавају завршне активности, васпитачи и  деца старије и 

припремне групе посетили су Радионицу старих заната. У необичном амбијенту деца су 

посматрала предмете израђене у занатским радионицама али и сама правила предмете од глине 

који су касније били изложени на изложби у вртићу. У оквиру исте активности старију групу 

посетио је чувени бонбоџија Босиљчић који је обрадовао децу слатким поклонима и причом о 

свом занату, док су деца од обојеног теста правила колаче. 

Почетком октобра, деца старије и припремне групе посетила су Београдску филхармонију и 

присуствовала концерту посвећеном предшколцима „Прича о слону Бабару“ праћену наративним 

извођењем глумца Бориса Миливојевића. 

У свим групама одржане су различите активности и радионице са децом и родитељима у 

оквиру обележавања манифестације „Дечја недеља“. 

У новембру припремна група посетила је Филозофски факултет где су нас дочекале проф. 

Драгана Павловић Бренеселовић и Живка Крњаја са својим студентима. Деца су се у просторијама 

факултета, амфитеатру, читаоници, библиотеци, кабинету професора  дружила и играла са 

студентима. 
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Током обележавања Дана наше установе присуствовали смо активностима у ОШ “Јован 

Јовановић Змај“. Такође, учествовали смо  у обележавању Дана школе „Ђура Даничић“. „Чика 

Јовину недељу“ старија група обележила је активностима и приредбом за родитеље на тему 

стваралаштва Ј.Ј.Змаја. 

Током радне године велику подршку пружали су родитељи који су као сарадници 

организовали запажене активности у средњој, старијој и припремној групи. 

Деца, родитељи и васпитачи присуствовали концертима у Задужбини Илије М. Коларца 

суботом под називом „Мала школа бонтона-како се слуша концерт“. 

Деца припремне групе посетила су изложбу Природњачког музеја „Шумови мора“. Као и 

прошле године припремна група учествовала је на Фестивалу музичког стваралаштва „Цврчак“у 

Смедереву и остварила запажене резултате.  

Радна година заокружена је заједничком радионицом са децом јаслица на тему стваралаштва 

дечјих песника Ршумовића,Змаја, Антића и Радовића. У реализацији активности осим родитеља 

учествовала је плесна школа „Поинт“ и глумац Никола Шурбановић. 

 

 

3.5.4.  Извештај о реализацији пројекта “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. 

У  радној  2015/2016. години поред  сарадње  са  Клиником  за неурологију и   психијатрију 

за децу и омладину   започета је сарадња  и  са  Факултетом  за   специјалну едукацију и 

рехабилитацију ,,Фаспер“ и професорком  Славицом    Голубовић.  Студенти   завршне  године  

смера  логопедија  обављали су праксу у  јасленим  групама. 

   Реализовани су следећи задаци: 

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

центре 

- израда дидактичких средстава 
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- 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 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  

семинарима. 

Пројекат је реализован: 

-уз писмену сагласност родитеља деце из јаслица ,,1001 радост“ (на основу Закона о  заштити 

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

107/2012) 

-уз сагласност  ПУ ,,Чика Јова Змај“ 

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

-уз сагласност аутора упитника за превод и коришћење др.сци.мед. Дејану Стевановићу. 

 

 

3.5.5. Извештај о реализацији пројекта Еко школа  

 

 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. 
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У радној 2015/16. години настављен је рад Еко-школе у циљу  развијања еколошке свести 

код  деце. Радило се на унапређењу сарадње са локалном средином. Постојећи еко-одбор био је 

проширен новим члановима који су били упознати са правилима и обавезама одрживости зелене 

заставе. Сам програм Еко школе изискивао је  имплементацију истог кроз следеће активности: 

Еко–репортери,  Еко- башта, Биодиверзитет, Тетра-пак (учешће на конкурсу). 

 Сви наведени садржаји су у потпуности реализовани. На конкурсу VIP компаније, еко башта  

вртића поделила је треће место са још двема установама (школама). Требало би поменути 

квалитетно остварену сарадњу са ЈКП „Чистоћа“, коа је донирала рециклажне судове за 

разврставање отпада, а све у циљу јачања еколошке свести код деце и одраслих. 

 Овакав рад изискује велико професионално ангажовање васпитача и тимски рад, што 

представља добар пример праксе. 

 Кроз реализацију овог пројекта деца су стекла нове појмове о свету екологије, показала 

значајну мотивацију да учествују у активностима (које су реализоване уз аутентичне текстовиме и 

музику ) и велико интересовање за даље едуковање у области екологије. 

 У периоду који смо прошли имплементацијом програма „Еко школе“ постављени циљеви су 

и у потпуности реализовани. Кроз активне методе рада дошло се до потпуног доприноса васпитно-

образовном раду према стандардима. 

 Добром комуникацијом и интеракцијом васпитач – родитељ, остварили смо реализацију свих 

активности на најбољи могући начин, а тиме веома успешно реализовали и постављене задатке. 

 

 

3.5.6. Извештај о реализацији пројекта „НТЦ програм“ 

 

На иницијативу стручних сарадника-педагога, у јуну 2015. године  одржани су  састанци са 

директором Установе, руководиоцем  и васпитачима, поводом могуће имплементације пројекта 

„НТЦ систем учења“  у објекту „Наша деца“.  Након састанака, предлог је прихваћен и почеле су 

припреме за инплементацију пројекта.   

Остварен је контакт са др Ранком Рајовићем и договорено је време и место одржавања 

семинара за васпитаче и сараднике објекта. Семинар је реализован у објекту „Наша деца“ 12. и 13. 

септембра 2015. године. 

  Предавачи др Ранко Рајовић и Урош Петровић у оквиру семинара одржали су предавање за 

родитеље (у сали општине Вождовац) на тему: IQ детета брига родитеља, како би их упознали 

са циљем планираног пројекта. 

Пре почетка имплементације пројекта уз сагласност родитеља,  спроведено је 

психомоторичко тестирање деце  старије групе. Тестирање су спровели професори са Факултета за 

физичку културу  из Ниша. Тестирана су деца старије вртиће групе из објеката „Наша деца“  кao 

експериментална група,  и деца старије групе објекта  „Цицибан“ као контролна група. Након шест 

месеци тестирање је поновљено, где су резултати тестирања показали знатни напредак деце 

експерименталне у групе. 

Програмом је обухваћено свих пет група објекта „Наша деца“ уз подршку  директора 

Установе, аутора програма др Ранка Рајовића и сарадника Марине Илић.  

Неке од реализованих активности већ су биле заступљене у раду васпитача, тако да смо уз 

мање модификације и континуитет у раду  постигли резултате. 
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Васпитачи су били веома мотивисани за рад и то је много олакшало имплементацију 

пројекта.  

Састанци НТЦ тима реализовани су једном месечно, по потреби и чешће, где смо се 

заједнички трудили да решимо поједине препреке у раду.  Сарадник на пројекту  једном недељно 

је долазиo у објекат и боравио је у групама, давао је сугестије, предлоге и помагао је у 

осмишљавању материјала за учење.   

Структуирање простора био је још један задатак који смо реализовали  доступним 

средствима и уз помоћ директора Установе и аутора пројекта (Паукове мреже, НТЦ кораци, 

замишљене греде, картице, мапе...) 

 

Структура НТЦ пројеката је таква да се реализује кроз три фазе.  

Прва фаза: Стимулација развоја синапси (вежбе ротације, равнотеже, графомоторике). 

Друга фаза: Стимулација развоја асоцијативног размишљања (апстраховање визуализација, 

мисаоне класификације и серијације, асоцијације и музика). 

Трећа фаза: Функционално размишљање (загнонетне приче и проблемска питања). 

 Током радне године, прву фазу пројекта реализовали смо у  у млађој, средњој и мешовитој 

групи, док смо у припремној и старијој групи, поред прве фазе, реализовали и поједине сегменте 

друге фазе. 

Прва фаза пројекта реализована је кроз следеће задатке: 

- Вежбе ротације 

- Ходадање по замишњеној греди 

- Хватање и бацање лопте (од већих до мањих) 

- Убацивање у кош (лопте, кестење, папирне лопте...) 

- Гађање мете са лоптама од папира 

- НТЦ стопице 

- Провлачење кроз паукове мреже 

- Прескакање вијаче  

- Различити полигони.... 

 

За све наведене активности био је неопходан методички приступ свакој од активности, кроз 

поштовање следећих принципа: 

- Принцип свакодневног понављања 

- Принцип поступног оптерећења 

- Принцип свесности (дете оцењује своје покрете у процесу вежбања) 

- Принцип очигледности (створити представу деци о правилном извођењу вежбе) 

- Принцип васпитне усмерености (значајна васпитно-образовна  функција васпитача приликом 

вежбања) 

Ток и начин спровођења вежби зависио је од следећих чинилаца: броја деце, временских 

услова (да ли их радимо на дворишту или у соби), интересовања деце, прпреме материјала... 

   

Све наведене активности биле су претходно испланиране како би све њихове принципе и 

методе правилно применили. Све активности (вежбе) биле су реализоване на следећи начин: 
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- Уводни припремни део (организација деце, увођење и демонстреација вежбе) 

- Главни део (добро осмишљен део који чини суштину вежби) 

- Завршни део (у овом делу, понављали смо, кроз једну од лакших вежби, основни задатак) 

Током извођења вежби трудили смо се да осмислимо игре, најчешће такмичарске, које би 

деца са интересовањем прихватала. Посебну пажњу посветили смо покретима, како би били 

комплетно и правилно изведени, а затим смо током рада вршили корекције. 

Пред крај реализације прве године пројекта, организовани су родитељских састанци, 

спроведена је анкета за родитеље (у свим групама), обављени су индивидуални разговори са 

родитељима и дошло се до закључка да су родитељи задовољни у погледу примене и реализације 

пројекта у објекту „ Наша деца“. У радној 2016/2017.години ће се наставити реализација друге и 

треће фазе пројекта.  

 

 

3.5.7. Извештај о реализацији пројекта „Грађење пријатељства“ у објекту „Љоља“  

 

Пројекат је реализован у припремној групи са децом и васпитачима у објекту „Љоља“, уз 

подршку Удружења Здраво да сте , УПИК „Дунав“, Вождовац,    директора Установе и стручног 

сарадника педагога. Планиране активности су спроведене од новембра 2015. године до фебруара 

2016. године. 

Пројекат је одобрен од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Републике Србије. 

Активности су биле усмерене на развој инклузивности и ране осетљивости на различите 

потребе особа у дечјем окружењу, а посебно дечије спремности и прихватања контаката са особама 

са инвалидитетом. Активности су реализоване кроз креативне радионице, дружење деце из 

припремне групе са одраслим  ОСИ у вртићу и у просторијама УПИК „Дунав“, Вождовац, помоћу 

којих су васпитачи и ОСИ градили позитиван однос и контакт између деце предшколског узраста и 

особа са инвалидитетом.                                                                                                         
 

 

 

3.5.8. Извештај о реализацији услуга породици 

 

Летовање и зимовање деце 

 

Током школске 2014/15. године организовано је зимовање деце преко ЦДЛ града Београда. 

Летовање је реализовано у периоду од 11.01.-09.03.2016. године на планинама Тари, Гочу, Букуљи 

и Руднику. Број деце који је летовао ове године је 696. 

Зимовање 2015/2016 преко Центра дечијих летовалишта:  

Тара 11.01.-18.01.2016. 15 група 135-оро деце 

Тара 15.02.-22.02.2016. 1 група 8 деце 

Тара 22.12.-29.12.2015. 1 група 11-торо деце 

Тара 26.01.-02.02.2016. 2 групе 14-торо деце 

Букуља 17.2.-24.2.2016,. 3 групе 25-торо деце 
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Букуља 24.2.-2.3.2016. 12 група 107-оро деце 

Букуља 02.3.-09.3.2016. 10 група 73 деце 

Букуља 07.12.-14.12.2015. 3групе 39-торо деце 

Гоч 12.01.-19.1.2016. 3 групе 26-торо деце  

Гоч 23.12.-30.12.2015. 4 групе 42 деце  

Гоч 19.01.-26.01.2016. 8 група 87-оро деце  

Рудник 02.3.-09.3.2016. 13 група 129-оро деце 

 

Летовање је реализовано 27.6.2016. на Копаонику у организацији приватне агенције 

Еуротурс Ниш. На летовање је ишло 122 деце са 13 васпитача. 

О месту и времену поласка аутобуса, обавештаван је МУП-Вождовац чија саобраћајна 

контрола редовно контролише исправност аутобуса ангажованих за превоз деце. 

Организација летовања протекла је без проблема, велики број деце је квалитетно укључен у 

реализацију наставе у природи. 

 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ПОРОДИЦОМ 

 
 

Током претходне радне године настављен је рад на унапређивању сарадње са породицом и 

остваривању садржајније улоге родитеља, њиховог партнерског учешћа у васпитно-образовном 

раду. Стручни сарадници и сарадници су кроз свој рад на терену уочили да се кроз неговање 

партнерског односа, у већини објеката сарадња са породицом подиже на виши ниво. Родитељи су 

на различите начине учествовали у унапређивању и реализацији васпитно-образовног процеса. 

Заједно са мед.сестрама васпитачима и васпитачима, родитељи учествују у свему ономе што се 

односи на развој, подизање и васпитање детета. Кроз различите акције примећена је већа 

мотивисаност родитеља за сарадњу са јаслама и вртићем. 

 

Према Годишњем плану сарадња са породицом, током године, реализована је на три нивоа: 

-на нивоу установе, 

- на нивоу објекта, 

-на нивоу васпитних група. 

 

  У зависности од нивоа сарадње реализатори су били директор установе, васпитачи, 

мед.сестре васпитачи, стручни сарадници и сарадници. У односу на постављене задатке током 

године посебна пажња посвећена је благовременим и адекватним обевештењима која су 

реализована путем: 

1. информативних и интерактивних паноа  

2. тематских родитељских састанака, индивидуалних разговора, отворених врата 

3. информатора, флајера 
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4. радионица 

5. саветовалишта за родитеље (друга среда у месецу) 

6. интерактивна свеска 

7. сајта установе. 

 

Током године радило се на унапређивању начина преношења информација путем паноа, 

водило се рачуна да информације на паноима буду актуелне и релевантне. Родитељи су били 

упознати са садржајем васпитно-образовног рада, кроз месечне планове изложене на табли за 

родитеље. Такође, родитељима се васпитно-образовни рад презентовао путем изложби дечјих 

радова и продуката стваралаштва, фотографија на паноима, радних листова и часописа које дете 

користи. На паноима су се у највећој мери налазила обавештења о актуелним дешавањима у 

васпитној групи, текстови из области дечјег развоја, исхране, здравствене и социјалне заштите. 

Текстови су настајали у сарадњи са стручним сарадницима, сарадницима и сестрама на 

превентиви. У појединим, ненаменски грађеним објектима проблем је представљао недостатак 

места за постављање паноа или недовољна величина постојећих паноа за сва обавештења и 

информације. Када су у питању интерактивни панои, запажа се да родитељи прихватају овакав 

начин комуникације уз мотивацију васпитача. Сматрамо да креирање интерактивних паноа у овој 

и претходној години представља напредак у реализацији сарадње са породицом, али да је и даље 

потребно наставити рад на унапређивању овог вида комуникације са родитељима, кроз 

осмишљавање нових садржаја. 

 

Тематски родитељски састанка, индивидуални разговори, отворена врата 

 

Тематски родитељски састанци су се одвијали у сарадњи са стручним сарадницима, а 

реализовали су се према потребама праксе. У готово свим целодневним и четворочасовним 

групама припремног програма на почетку године су реализовани састанци са темом „ППП и 

полазак у школу“. Реализатори су били васпитачи, стручни сарадници Установе и стручни 

сарадници основних школа. Родитељи су упознати са програмом припреме за школу и са 

процедуром уписа у први разред. На почетку радне године у свим објектима организовани су 

родитељски састанци на којима су родитељи упознати са адаптацијом и ритмом дневних 

активности, а током године одржавани су тематски родитељски састанци и отворена врата (два 

пута месечно). 

 

Вртићи у којима су реализовани 

тематски родитељски састанци 

Теме родитељских састанака 

„Мила Јевтовић“ „Игра као начин учења и живљења у вртићу“ 

„Припрема за полазак у школу“ 

„Дизниленд“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Припрема за полазак у школу“ 

„Мала сирена“ „Израда лутака за хуманитарну акцију, 

вашаријаду“ 

„Израда костима за позоришне представе“ 
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„Чика Јова Змај 1“ и „Звончица“ „Припрема за полазак у школу“ 

„Брезе“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Цицибан“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Љоља“ „Значај физичких активности за правилан раст и 

развој детета предшколског узраста“ 

„Сестре Букумировић“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Припрема за полазак у школу“ 

„Чика Андра 2“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Припрема за полазак у школу“  

„Наша деца“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Припрема за полазак у школу“ 

„Растимо заједно“ 

„Сарадња са породицом у доба савремене 

комуникације“ 

„Чика Андра 1“ „Припрема за полазак у школу“ 

„Лореал – заједничка акција“ 

„Пинокио“ „Наша деца у Монтесори програму2014/2015.г.“ 

„Монтесори програм у Пинокију 2015/2016.г.“ 

„Др Ненад Парента“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Припрема за полазак у школу“ 

„Колибри“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Жикица Јовановић“ „Адаптација деце на вртић“ 

„Припрема за полазак у школу“ 

„Породица“ 

„Чика Јова Змај 2“ „Развој говорно-језичких функција и 

графомоторике“ 

„Припрема за полазак у школу“ 

„Штрумфета“ „Како видим своје дете“ 

„Бисери“ „Припрема за полазак у школу“ 

„Шећерко“ „Припрема за полазак у школу“ 

„Плави чуперак“ „Здрав вртић“ 

„Шта знаш о саобраћају“ 

„Петар Пан“ „Припрема за полазак у школу“ 

„1001 радост“ „Здрава храна“ 

„Биобашта“ 

„Припрема за полазак у школу“ 

 

Као писани вид комуникације и ове године штампани су информатори и флајери на тему: 

адаптације, навикавања на ношу, прехлада и вируса, исхране и др. Највеће интересовање 

родитељи су показали за информаторе који се односе на адаптацију деце на вртић и превентивно 

здравствену заштиту. Примећено је да се, у односу на претходну годину, повећало интересовање 

родитеља за овим видом комуникације. Као одговор на потребе родитеља, била је стална 
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ангажованост васпитача и мед.сестара васпитача и стручних сарадника на изради и унапређивању 

флајера и информатора. Информатори и флајери били су едукативног и информативног карактера 

и садржали су податке о актуелним темама. Флајере који садрже основне информације о објекту, 

програму који се реализује и сл, васпитачи, стручни сарадници и медицинске сестре васпитачи, 

редовно су излагали у кутку за родитеље. Током следеће године потребно је унапредити овај вид 

комуникације, кроз континуирану израду информатора са различитим темама, током целе године 

и на нивоу свих објеката. 

Радионице са родитељима реализоване су током године у свим објектима. Најчешће су биле 

везане за актуелна дешавања, поводом међународних и верских празника као и израде 

дидактичких средстава на теме: Дечја недеља, Нова година, 8.март, Сајам науке, Васкрс и др. Неке 

радионице биле су реализоване у циљу оплемењивања простора и средине за учење. Радови су 

били приказани кроз изложбе у холовима објеката. У неколико вртића организована су спортска 

дружења деце и родитеља и заједничке акције уређења дворишта: сађење цвећа, фарбање справа у 

дворишту и сл. У зависности од актуелне теме/пројеката васпитачи су родитеље укључивали у 

непосредну реализацију васпитног рада кроз приказивање својих занимања (нпр. лекар, 

стоматолог, вајар...), хобија, вештина, свирање инструмената, читање прича и сл. У појединим 

вртићима родитељи су се као волонтери/сарадници укључивали у организацију и реализацију 

манифестација као што су: новогодишњи маскенбал, Вашаријада, Пролећни карневал, Сајам 

науке... За потребе реализације васпитног рада родитељи су, у складу са својим могућностима, 

учествовали у доношењу амбалажног и потрошног материјала. У вртићу „Пинокио“, у оквиру 

Акционог 

тима организоване су две акције „Сви заједно“ током којих су родитељи били активни учесници 

васпитно-образовног рада. 

Током ове године настављено је организовање Саветовалишта за родитеље и запослене у 

Установи које води тим педагога, психолога, логопеда и социјалних радника. Саветовалиште се 

одржавало друге среде у месецу од 8 до 14 часова у објектима „Дизниленд “ и „Шећерко“, са 

циљем пружања помоћи породици у области неге, васпитно-образовног рада, психофизичког 

развоја деце и социјалне заштите. Највећи део обављених разговора односио се на проблеме 

адаптације на колектив, формирање културно-хигијенских навика, недостатак пажње, долазак 

новог члана или неке новонастале ситуације везане за породицу. Досадашња пракса је показала да 

је интересовање родитеља за разговоре са стручним сарадницима свакодневна и да је потрбно 

планирати саветовалиште у складу са потребама родитеља, уместо унапред одређеног месечног 

термина. 

Током године родитељи су били у прилици да се редовно путем интернет сајта информишу 

о различитим догађајима на нивоу Установе (Дан установе, Отварање нових објеката, одржаним 

манифестацијама...) и на нивоу појединих објеката (радионице, посете различитим музејима, 

позориштима, летовања и зимовања деце и сл.). Сајт Установе био је видно истактут на паноу за 

родитеље у свим објектима. Путем интерент странице родитељи су се информисали о вртићима 

ПУ „Чика Јова Змај“ и осталим актуелностима (документа потребна за упис деце у предшколску 

установу, информације о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања, јеловник и сл).  

 

Информативни облик сарадње са породицом 
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На почетку радне године одржани су општи родитељски састанци на којима су изабрани 

чланови Савета родитеља, договорена сарадња, а родитељи новоуписане деце су упознати са 

радом Установе. У појединим млађим васпитним групама, састанцима су присуствовале 

медицинске сестре на превентиви које су родитеље упознале са превентивном здравственом 

заштитом у вртићу. У неким групама општи родитељски састанци су се одвијали пред одлазак 

деце на летовање и зимовање, припреми приредби и сл. Од других видова информативног облика 

сарадње у пракси је била заступљена свакодневна размена информација приликом довођења и 

одвођења деце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 

Значајну улогу у раду предшколске установе, као и у унапређивању васпитно-образовног 

рада има друштвена средина. Током претходне године Установа је сарађивала са Општином 

Вождовац, МЗ Вождовац, Градским Центром за социјални рад - одељење Вождовац, ДЗ 

Вождовац, Центром за културу и спорт „Шумице“, ДКЦ Београд, основним школама и другим 

предшколским установама... Од велког значаја била нам је сарадња и стручна помоћ 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Министарства Просвете науке и технолошког 

развоја, Министарства за рад и социјалну политику, Филозофског факултета, Учитељског 

факултета и Медицинске школе Београд. Протекле године консултације са просветним 
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саветницима значајно су доприносиле процесу размене искустава, стручној подршци 

медицинским сестрама, васпитачима и стручним сарадницима. 

Током радне године настављена је добра сарадња са СУВАС-ом, Удружењем 

медицинских сестара предшколских установа Србије, Удружењем васпитача Београда као и 

Удружењем стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије. 

Сарадња са друштвеном средином одвијала се у циљу богаћења дечјег искуства и 

реализације васпитно-образовног рада ван простора вртића. Сваки објекат је кроз различите 

облике сарађивао са друштвеном средином. Највећа сарадња остварена је са васпитно-

образовним институцијама, нарочито школама, затим са установама културе, социјалне и 

здравствене заштите и спортским центрима. У табели која следи приказани су подаци о посетама 

по објектима. 

 

 

Локална 

заједница 

Назив институције Вртићи 

Институци

је 

социјалне 

и 

дравствене 

заштите 

Дом за стара лица на 

Вождовцу 

„Пинокио“, „Штрумфета“ 

Акција „Чеп за 

хендикеп“ 

 

„Мала сирена“, „Штрумфета“, „1001 

радост“ 

Домови здравља 

општине „Вождовац“ 

 

 

 

 

„Мила Јевтовић“, Чика Јова Змај1, 

„Љоља“, „Наша деца“, „Радосно 

детињство“, „Колибри“, „Дизниленд, 

„Чика Јова Змај 2“, „Штрумфета“, 

„Бисери“, „Шећерко“, „Петар Пан“, 

„1001 радост“ 

Прихвалтилиште дома 

„Васа Стајић“ 

„Петар Пан“ 

 

Општина Вождовац 

 

„Н. Парента“ 

 

Центар за социјални рад „Наша деца“ 

Полицијска станица 

„Вождовац“ 

„Петар Пан“ 

 

ДЗ „Шумице“ „Цицибан“ 

 

Ватрогасно друштво 

„Вождовац“ 

„Сестре Букумировић“, „Петар Пан“ 

 

Институт Бањица Болница „Бањица“ 

Центар за заштиту 

одојчади, деце и 

омладине„Звечанска“ 

„Мала сирена“ 

Дечија поликлиника „Сестре Букумировић“ 
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Clinicanova „Дизниленд“ 

Установе 

културе 

 

 

 

 

 

„Уна сага 

сербика“ 

„Дизниленд“, „Мала сирена“, 

„Сестре Букумировић“, „Чика Андра 

1“, Чика Андра 2“, „Наша деца“, 

„Шећерко“, „Петар Пан“ 

 

М
у
зи

к
а 

Београдска 

филхармонија  

„Чика Јова Змај 2“, „Бисери“ 

Музичка школа 

„Петар 

Коњевић“ 

„Цицибан“ 

 

Д
р
ам

а 

Фестивал 

„Дедар“ 

„Цицибан“ 

К. Ц. 

„Шумице“ 

„Штрумфета“ 

Центар за 

културу 

„Раковица“ 

„Цицибан“ 

Б
и

б
л
и

о
те

к
е 

ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ 

„Наша деца“, „Штрумфета“ 

 

„Јован 

Јовановић 

Змај“ 

„Дизниленд“ 

„Карађорђе“ „Петар Пан“ 

 

 

М
у
зе

ји
 

Војни музеј „Чика Андра 1“, „Чика Јова Змај 2“ 

Музеј афричке 

уметности 

„Чика Андра 2“ , „Чика Јова Змај 2“ 

 Природњачки 

музеј 

„Чика Андра 1“, „Чика Андра 2“, 

„Наша деца“, „Чика Јова Змај 2“ 

Музеј науке и 

технике 

„Колибри“ 

Етнографски 

музеј 

„Бисери“ 

Музеј „Николе 

Тесле“ 

„Бисери“ 

П
о
зо

р
и

ш
та

 

„Гуливер“ „Чика Андра 1“, „Чика Андра 2“, 

„Наша деца“, „Петар Пан“ 

„Патуљак“ „Мала сирена“, „Чика Јова Змај 1“, 

„Љоља“, „Сестре Букумировић“, 

„“Наша деца“, „Чика Андра 1“, 

„Шећерко“, „Петар Пан“ 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj20PKpr_LNAhVCORoKHdSkAmwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.clinicanova.rs%2F&usg=AFQjCNFtx_MxJMI27LcTkseD2_1-T0aTtQ&bvm=bv.126993452,d.bGs
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„Пинокио“ 

  

„Љоља“, „Петар Пан“ 

 

„Аска“ „Дизниленд“, „Мала сирена“,  „Чика 

Јова Змај 1“, „Чика Андра 2“, „Наша 

деца“, „Чика Андра 1“, „Шећерко“, 

„Петар Пан“ 

 

„Душко 

Радовић“ 

„Сестре Букумировић“ 

„Чарапа“ „Дизниленд“, „Мала сирена“,  „Чика 

Јова Змај 1“, „Чика Андра 2“, „Чика 

Андра 1“, „Шећерко“, „Петар Пан“ 

 

Театрић „Дизниленд“, „Чика Јова Змај 1“, 

„Наша деца“, „Чика Андра 1“, 

„Љоља“, „Шећерко“ 

„Бошко Буха“ „Чика Јова Змај 1“, „Сестре 

Букумировић“ 

„Вождовчић“, „Мила Јевтовић“, 

„Љоља“„Дизниленд“, „Мала сирена“,  

„Чика Јова Змај 1“, „Чика Андра 2“, 

„Наша деца“, „Чика Андра 1“, 

„Сестре Букумировић“, „Пинокио“, 

„Шећерко“, „Петар Пан“ 

 

„Пан театар“ „Мила Јевтовић“, „Дизниленд“,  

„Чика Јова Змај 1“, „Брезе“, 

„Цицибан“, „Чика Андра 2“, „Наша 

деца“, „Чика Андра 1“, „Сестре 

Букумировић“, „Пинокио“, „Жикица 

Јовановић“, „Шећерко“, „Плави 

чуперак“ 

Дечији 

културни 

центар 

„Чика Андра 2“ 

Образовањ

е и наука 

Филозофски факултет „Чика Јова Змај 2“ 

Факултет Физиче 

културе из Ниша 

„Наша деца“ 

 

Учитељски факултет „Пинокио“ 

Ботаничка башта „Жикица Јовановић“ 

ОШ „Бранислав 

Нушић“ 

„Чика Андра 1“, „Чика Андра 2“ 
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ОШ „Драган Херцог“ Болница „Бањица“ 

ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ 

„Сестре Букумировић“, „Чика Јова 

Змај 2“,  

ОШ „Војвода Степа“ „Невен“ 

ОШ „Филип 

Филиповић“ 

„Жикица Јовановић“, „Петар Пан“ 

 

ОШ „Карађорђе“ „Пинокио“, „Петар Пан“ 

ОШ „Ђура Даничић“ „Чика Андра 2“, „Чика Јова Змај 2“ 

ОШ „Јанко 

Веселиновић“ 

„Шећерко“, „1001 радост“ 

ОШ „Васа Чарапић“ „Вивак“ 

ОШ „Веселин 

Маслеша“ 

„Мила Јевтовић“, „Пинокио“ 

ОШ „Данило Киш“ „Мала сирена“ 

Планетаријум на 

Калемегдану 

„Сестре Букумировић“ 

Институт „Винча“ „Петар Пан“ 

Огледно добро 

Пољопривредног 

факултета 

„Сестре Букумировић“ 

Агенција за безбедност 

саобраћаја 

„Чика Јова Змај 1“ 

РТС „Петар Пан“ 

Београдски сајам „Петар Пан“ 

 

Знаменито

сти 

Храм Св. Јована 

Владимира 

„Чика Андра 2“ 

Калемегдан „Чика Андра 1“, „Чика Јова Змај 2“, 

„Бисери“ 

Ташмајдански парк и 

црква Св. Марка 

„Сестре Букумировић“ 

Споменик Војводе 

Степе; родна кућа 

Војводе Степе 

„Невен“ 

Авала - Споменик 

незнаном јунаку; Торањ 

„Вивак“ 

Црква „Цвета Марија 

Магдалена“ Бели Поток 

„Васа Чарапић“ 

Спорт и 

рекреација 

СЦ „Шумице“ „Цицибан“, „Бисери“ 

Змајада „Чика Андра 2“ 

Бео Зоо врт „Чика Андра 2“, „Жикица Јовановић“ 
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„Mini City“ „Брезе“ 

Маратоно (У Бео Зоо 

врту. Крос РТС-а, СЦ 

„Шумице“...) 

„Мила Јевтовић“, „Мала сирена“, 

„Чика Јова Змај 1“, „Љоља“, „Сестре 

Букумировић“, „Чика Андра 2“, 

„Чика Андра 1“, „Пинокио“, „Ненад 

Парента“, „Радосно детињство“, 

„Колибри“, „Жикица Јовановић“, 

„Чика Јова Змај 2“, „Шећерко“, 

„Плави чуперак“, „Петар Пан“, 

„Невен“,„Васа Чарапић“ 

ФК „Вождовац“ „Чика Јова Змај 1“ 

СЦ „Звездара“ „Брезе“ 

Хиподром „Чика Андра 1“ 

 

 

Према подацима из табеле можемо закључити да је настављена традиција добре сарадње са 

основним школама чиме се јача повезаност и обезбеђује континуитет у образовању деце.  

Током године у нашој установи реализоване су представе хуманитарног карактера 

организоване од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту 

 

 

 

 

 

 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 
 

 

6.1. На нивоу Установе, током године, обележени су различити значајни датуми и 

одржане следеће манифестације: 

 

Дечја недеља -  обележена у периоду од 5. до 9. октобра, под мотом „Подршка породици – најбоља 

подршка деци”, у свим објектима свакодневно су одржаване радионице према предвиђеним 

темама, на којима су учествовали родитељи, баке и деке..  

Теме радионица су биле: „Шака у шаци”, „Породично стабло”, „Моја породица мисли да 

сам...” и „ТВ звезда”. Велики одазив родитеља као и њихово учешће у радионицама је веома 

обрадовало и децу и васпитаче. Такође су у објектима организоване изложбе дечјих радова на 

овогодишњу тему. 
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Чика Јовина Недеља – Традиционално се обележава у већини објеката наше Установе, где 

се деци свих узрасних група представљају загонетке, стиховиу и живот Чика Јове Змаја.  

 

Октобар месец књиге – обележен је у вртићима различитим активностима-прикуљање 

књига, израде књига на радионицама, посета библиотекама. Објекат „ холу вртића оформио је 

кутак библиотеке. У објекту „Бисери“ одржан је четврти Сајам књига на којем су учествовала деца 

и родитељи свих васпитних група. Објекати у месецу књиге  добили су чланске карте библиотеке 

Доситеј Обрадовић и успостављена је сарадња између вртића и библиотеке.  Деца старије и 

припремне групе, у већини објеката, посетила су библиотеке. 

 

Празници - У свим објектима наше Установе, обележени су следећи празници: Божић, 

Нова година, Васкрс, Свети Сава, Дан жена, Дан пролећа... кроз организоване приредбе и 

радионице са родитељима, продајне изложбе и заједничке приредбе вртића и јасала. Радови са 

темацких радионица били су изложени у холовима објеката. 

 

Слава вртића – У вртићима „Дизниленд“, „Радосно детињство“, васпитачи су пригодним 

програмом са децом и родитељима обележили славу Свети Сава.  

 

Вашаријада – Овогодишња „Вашаријада” Предшколске установе „Чика Јова Змај”, која је 

14. октобра одржана у вртићу „Наша деца”, била је хуманитарног карактера.  У замену за лутке 

које су деца правила са васпитачицама, родитељи су доносили хигијенски прибор, топлу одећу и 

играчке за децу избеглица којa су у то време пролазила кроз нашу земљу. Прикупљена је значајна 

количина помоћи која је превезена до хотела „Бристол” и подељена. 

Сајам науке – У дворишту вртића „Сестре Букумировић“ манифестацију „Сајам науке“ у 

коме су учествовала деца из 24 објеката: „Чика Андра 1“, „Чика Андра 2“,  „Брезе“, „Сестре 

Букумировић“, „Петар Пан“, „др Ненад Парента“, „Мила Јевтовић“, „Цицибан“, „ППП Радосно 

детињство“ , „Вивак", „1001 радост“, „Шећерко“, „Мала Сирена“, „Љоља“, „Васа Чарапић“, 

„Бисери“, „Чика Јова Змај 2“, „Плави чуперак”, „Жикица Јовановић“, „Дизниленд“, „Невен“,  ППП 

ОШ „Доситеј Обрадовић, ППП ОШ „Вук Караџић“ – Прњавор и ППП ОШ „Филип Филиповић“. 

Заступљене области биле су: физика, хемија, биологија, ботаника, географија, зоологија, акустика, 

магнетизам и палеонтологија.  

Након отварања Сајма од стране директора Установе, деца „ППП Чика Јова Змај 2“ 

отпевала су химну Установе. Овогодишњем сајму присуствовала су бројна деца са родитељима 

као и Милош Стојановић, члан Већа општине Вождовац и Лидија Хутовић, директорка 

Предшколске установе „Чика Јова Змај” – Вождовац. 

Васпитачи су током године са децом организовали низ активности којима су деци 

приближили појам и значај ових области. У њихове активности укључивали су се и родитељи. 

Током мало више од два сата, колико је трајао сајам деца су имала прилике да виде и самостално 

испробају експерименте из различитих научних дисциплина. Циљ ове манифестације, поред 

сарадње са породицом и друштвеном средином јесте подстицање деце да истражују и откривају 

различите области, кроз активне методе рада као и подстицати интерактивну размену васпитача 

унутар једног вртића и између више вртића. 
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Светски дан чистих руку обележен је радионицама са децом у вртићима „Штрумфета“, 

кроз заједничко учење хигијенских навика млађе и старије деце, као и у објктима „Наша деца“ и 

„1001 радост“ 

Манифестација „Фестивал здравља“ реализован је 07.04.2016. године у обејкту „Мала 

сирена“. 

 

 

6.2. Манифестације ван установе 

 

Дедар - На дванаестом фестивалу драмског стваралаштва деце и васпитача „Дедар“ у 

Смедереву учествовао је објекат „Цицибан“ са представом Огледалце.   

 

Цврчак - На XIII  фестивалу Музичког стваралаштва деце и васпитача „Цврчак“ у 

Смедереву 16.03.2016. године  деца из објекта  „Мала сирена“ наступала су са тачком „За милион 

година – ју рок мисија“  и  објекат „Чика Јова Змај 2“ , деца припремне групе , представили су се 

извођењем песме „ У МОЈОЈ ЗЕМЉИ ШПАНИЈИ“ 

 

Светски дан детета - обележен је у Спортско рекреативном центру Пионирски град 

манифестацијом    „Имам право да...“ У њој су учествовали малишани из свих 17 предшколских 

установа из Београда и деца из прихватилишта. Из наше Установе на манифестацији су 

учествовала деца из објекта „Мала сирена“ 

    16. фестивал кратких драмских форми деце и младих Београда, меморијал „Драгослав 

Симић“, у Центру за културу и образовање Раковица, 20. 04. 2016., учествовали су деца и 

васпитачи Драгица Бура и Драгана Ћетковић  из  објекта  «Цицибан» са  

представом“ОГЛЕДАЛЦЕ“ 

 

Манифестација БЕОГРАДСКА ЗИМА - новогодишњи фестивал на Београдском сајму,  

22.12.2015. године организован је бесплатан превоз и представа за 150 деце са општине Вождовац. 

На представи су били деца и васпитачи старијих и припремних васпитних група  из објеката „ 

Петар Пан“, „др Ненад Парента“ и „Жикица Јовановић“,  са стручним  сарадником   

 

Значајну улогу у реализацији манифестација имао је Креативни тим установе који чине 

медицинске сестре васпитачи и васпитачи. Током године тим је радио у координацији са управом 

ПУ „Чика Јова Змај“ и тесном сарадњом са директором установе гђом. Лидијом Хутовић.    

 

 6.3. Извештај акционог плана за радну 2015/16. годину  

         креативно-ликовни тим 

 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
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ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанци ширег 

Креативног тима 

02.10.2015. у РЈ 

"Мала сирена" 

Представник 

Управе и 

координатор 

Креативног тима 

Састанци ужег 

Креативног тима 

поводом 

организације 

простора 

12.10.2015. у РЈ 

"Наша деца" 

Чланови ужек 

Креативног тима и 

руководилац 

објекта "Наша 

деца" 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

14.10.2015. Чланови ужег 

Креативног тима 

Слање дописа за 

следећу 

„Вашаријаду“ 

шк.год.2016/17 

Јун 2016. координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" 

 

 

 

 

 

 

Састанак са 

директором 

установе и 

помоћником 

директора 

установе 

22.10.2015. Директор 

установе, 

помоћник 

директора 

установе, 

координатор 

креативног тима 

Састанци ужег 

Креативног тима у 

циљу разрађивања 

детаља плана 

организације 

прославе 

26.10.2015.; 

02.11.2015.; 

16.11.2015.; 

26.11.2015. 

Чланови ужег 

ликовног 

креативног тима и 

координатор 

ликовног 

креативног тима 

Састанци са 

васпитним кадром 

у радној јединици 

где се одржава 

прослава 

28.10.2015. координатор 

Креативног тима, 

чланови ужег 

креативног тима, 

предсатвници 

васпитног кадра 

радне јединице у 

којој се одржава 

прослава 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

09.12.2015. Чланови 

Креативног тима 
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УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

ПРОСЛАВЕ 

МЕЂУНАРОДНОГ 

ДАНА ДЕТЕТА 

 

 

Састанци 

представника сва 

три креативна 

тима у циљу 

разрађивања 

детаља плана 

организације 

прославе 

03.11.2015. Директор 

установе,   

координатори 

креативних 

тимова, 

руководилац РЈ 

"Мала сирена" 

Састанци са тимом 

за реализацију 

прославе 

04.11.2015. Директор 

установе,   

координатори 

креативних 

тимова, 

руководилац РЈ 

"Мала сирена", 

васпитач задужен 

за музику 

Састанци мини 

тима задуженог за 

декорисање и 

прављење 

сценографије 

09.11.2015. Директор 

установе,   

координатор 

ликовног 

креативног тима и 

кројачица 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

20.11.2015. Чланови  

Креативног тима 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА НА 

ЛИКОВНИМ 

КОНКУРСИМА 

 

 

 

 

 

 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у 

ликовном 

конкурсу "Птице 

Србије" 

26.10.2015. координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у 

ликовном 

конкурсу 

"Светосавље и 

наше доба" 

01.12.215. координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у 

Мај месец 2016 координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са 
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ликовном 

конкурсу 

"Октобарски дечји 

салон" 

Управом ПУ 

РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

КРЕАТИВНОГ 

ТИМА И 

УОБЛИЧАВАЊЕ 

ТРИ ТИМА КОЈЕ 

ЈЕ ПРАКСА 

ИЗНЕДРИЛА 

Састанак 

директора 

установе, 

представника 

стручне службе и 

координатора 

ликовног 

креативног тима 

01.12.2015. директор установе, 

представник 

стручне службе и 

координатор 

ликовног 

креативног тима 

Састанак 

директора 

установе, 

представника 

стручне службе и 

координатора сва 

три креативна 

тима 

15.04.2016. директор установе, 

представници 

стручне службе и 

координатори сва 

три креативна 

тима 

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 на 

новогодишњој 

ликовној акцији 

07.12.2015. координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

"ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА" 

Састанак са 

организатором 

"Фестивала 

здравља" 

31.03.2016. координатор 

ликовног 

креативног тима, 

надзорна сестра 

С.Стекић, члан 

тима М.Шобић 

Састанци мини 

тима задуженог за 

декорисање и 

прављење 

сценографије 

01.04.2016. и 

електронским 

путем 

координатор 

ликовног 

креативног тима и 

предсатвници 

чланова ликовног 
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тима 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

09.04.2016. 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 

Последња недеља 

априла (очекивано 

22.04.) 

Чланови  

Креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

МУЗЕЈА 

ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ 

ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ 

САЛОН 

 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у 

манифестацији 

Музеја примењене 

уметности Дечји 

октобарски салон 

Мај 2016 координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ 

Учешће у 

манифестацији 

Музеја примењене 

уметности Дечји 

октобарски салон 

и слање радова из 

три објекта (Чика 

Јова Змај, Чика 

Андра и Сестре 

Букумировић) 

01-15.06.2016. координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ и 

васпитачима 

објеката „Чика 

Јова Змај 2“, „Чика 

Андра“ и „Сестре 

Букумировић“. 

ЕСТЕТСКО 

УРЕЂЕЊЕ 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА 

Састанак са 

представницком 

Тима за 

самовредновање 

04.12.2015 Координатор 

ликовног 

Креативног тима и 

представник Тима 

за самовредновање 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

Састанци ужег 

Креативног тима у 

циљу евалуације 

Обављени 

електронским 

путем ради брже 

Чланови ужег 

Креативног тима и 

координатор 
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завршене 

манифестације 

 

размене 

информација 

Креативног тима 

Евалуација рада 

ликовног 

креативног тима 

13.5.2016. координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ 

Слање дописа по 

терену (свим 

објектима) који су 

учествовали у 

манифестацији 

"Вашаријада" 

26.10.2015. 

 

Јун 2016. 

координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ 

Писање акционог 

плана и планирање 

за наредну 

школску годину на 

основу евалуације 

30.06.2016. координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са 

Управом ПУ 

 

 

 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

 

За спровођење програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања формиран 

је тим кога чине: педагог, психолог, социјални радник, сарадник за унапређивање превентивно 

здравствене заштите и представник савета родитеља. Основни циљ рада овог тима био је 

унапређење и стварање безбедне и сигурне средине за живот и рад деце и запослених,  као и 

спровођење мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље у Установи. 

Циљеви рада тима су били: 

- 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. 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере, сарадње, 

уважавања и конструктивне комуникације, чланови  Тима за заштиту деце од насиља, 
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злостављања и занемаривања,у току радне 2015/16. године , радили су на следећим пословима  у 

оквиру планираних  активности: 

- На почетку радне 2015/16.године , септембра 2015. године, директор Установе је именовао 

чланове Тима и координатора. 

- На састанку  Тима дати су предлози за представнике ширег Тим за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања на нивоу свих објеката;  

- На Васпитно-образовном већу, одржаном 15.09. 2015. године, запослени су упознати са 

извештајем о раду Тима за радну 2014/15. годину и планом рада Тима за радну 2015/16. годину. 

- У новембру 2016. године део Тима је остварио сарадњу  са Тимом  за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања из ПУ „Бошко Буха“ Палилула  и том приликом разменили искуства, 

материјале и договорили план активности: 

- У току је израда  информатора за родитеље и запослене у Установи (процедуре у поступању 

заштите деце) 

У току радне године тим је био више ангажован на пословима интервенције у случајевима 

насиља  а за наредну радну годину планира се веће ангажовање тима на  превентивним 

активностима. 

У области интервенције, чланови тима су предузели потребне кораке у  случајевима  сумње 

на насиље по Посебном протоколу,  приручнику и правилнику о поступању. 

У току протекле радне године тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

ангажовао се на следећим случајевима: 

 сумња на занемаривање детета од стране запосленог у Установи 

          ( три случаја новембар - мај)  

 сумња на насиље  међу децом  

( један случај – јанура 2016. године). 

 Сумња на насиље над децом од стране  запослених у Установи 

       ( три случаја,  април-јун) 

Стручна усавршавања 

 

У току радне године ниjе реализован планирани стручни актив  васпитача „Превенција насиља“  у 

новоотвореном објекту „Мала сирена“ који ће бити одржан током октобра, а семинар “Од 

агресивности до креативности – иновативни приступи проблему насилног понашања деце у 

вртићу и школи “  није реализован због техничких ралога и биће у плану за следећу радну годину. 

 Реализовано је следеће: 
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- у просторијама Градске управе града Београда, 21.10.2015. године одржан је састанак на  којем су 

присуствовали директор Установе и део Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. Тема састанка је била рад  Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања у предшколским установама града Београда. Састанак реализовали представници 

Секретаријата и координатор јединице за превенцију насиља при Министарству просвете Биљана 

Лајовић. 

- Семинар „ У свету сенки – водич кроз подршку детету жртви породичног насиља, злостављања и 

занемаривања“реализован  27. i 28. 2. 2016. године у Новом Саду.  

Семинару присуствовао координатор Тима за заштиту деце Вера Цвијановић, педагог 

- Васпитно образовно веће – предавање за све запослене са темом: 

       „ Активност у предшколској установи у заштити деце од насиља, злостављања и   

занемаривања“  – предавач Биљана Лајовић  

О наведеним пословима постоји и чува се адекватна документација. 

Чланови тима континуирано прате стање на терену по питању заштите деце. 

Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи у циљу 

унапређења сарадње са тимом  за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, 

образовање предлози запослених су да се организују  активи на тему заштите деце од насиља, мера 

превенције, упознавање са процедурама, препорука литературе... 

 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Као и сваке претходне године, Тим за инклузију уско је сарађивао са Уписном комисијом, 

како би имао бољи увид и дао своје стручно мишљење, по питању распоређивања деце по 

објектима и групама, а у складу са могућностима и капацитетима ПУ. У току уписа 2014/15. 

године и 2015/16. године, вођени су разговори са родитељима деце осетљивих група, у овом 

случају деце са сметњама у развоју, ради бољег увида у стање деце у коме се налазе. Након свега 

наведеног, састављени су коначни спискови који су се делили на спискове са децом која имају 

мишљење Интерресорне комисије и другу децу која имају сметње у развоју, али не и мишљење 

Интерресорне комисије. Спискови су били ажурирани на недељном нивоу, да би тренутни број, 

али не и коначни био 39.  

 У току године рад Тима за инклузију био је углавном усресређен на адаптације 

новоуписане деце, опсервације које су имале за циљ израду педагошких профила и мера 

индивидуализације, обука и припрема васпитача за индивидуални рад са децом са пп. Обука се 

одвијала на лицу места, а у складу са њиховим потребама и редовним активностима у групи. Рад 

Тима за инклузију обухвата и индивидуални рад дефектолога са децом који се одвија у редовним 
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групама, као и континуирани рад са родитељима у вези са усаглашавањем ставова и рада са децом, 

како у кућним условима, тако и вртићу. 

         Ове радне године организован је и актив васпитача са темом: „Инклузија и самоефикасност 

васпитача у инклузивним групама“ у објекту Сестре Букумировић. 

          Као и сваке године у овом периоду очекујемо нови број деце која ће заппчети ову радну 

годину у септембру 2016. године. 

     Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи у циљу 

унапређења сарадње са тимом за инклузивно образовање добили смо предлоге од запослених  који 

се односе на неопходност чешћег доласка и укључивања чланова тима у  рад група где бораве деца 

са тешкоћама у развоју. Организовање актива, семинара, тематских родитељских састанака у вези 

инклузије , као и давање практичних примера за рад са децом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Током радне 2015/16. године тим за самовредновање радио је на вредновању области етос.  

У континуитету су одржавни састанци ужег тима на којима се радило на реализацији 

планом  постављених активности. Хронолошким редом, реализовано је следеће: 

Реализоване активности Време 

реализације 

Исходи 

Састанак чланова ужег тима 

за самовредновање у циљу 

анализе изабране области за 

самовредновање, 

проналажење могућих извора 

доказа  

22.10. 2015. 

Вртић 

„Бисери“ 

Дефинисан план рада ужег 

тима за самовредновање, 

дефинисани могући извори 

доказа за самовредновање 

области етос 

 

  Састанак  чланова ужег тима 

за самовредновање у циљу 

26.11. 2015. 

Вртић 

„Шећерко“ 

Дефинисани потребни 

инструменти, подела задатака 

међу члановима ужег тима у 
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дефинисања потребних 

инструмената  

вези са израдом радних верзија 

инструмената 

Састанци чланова ужег тима 

у циљу заједничке анализе и 

дораде инструмената и плана 

рада са ширим тимом 

8.3.2016. 

23.3.2016. 

вртић 

„Шећерко“ 

Урађени инструмената: чек 

листа за непосредан увид, чек 

листа за анализу документације 

Установе, анкета за родитеље, 

анкета за запослене; договорено 

да се са члановима ширег тима 

одржи актив 

Састанак  чланова ужег тима 

са циљем  припреме  актива 

са члановима ужег тима и 

израде плана самовредновања 

на терену 

30.3.2016. 

вртић 

„Шећерко“ 

Ревидиран списак чланова ужег 

тима урађен сценарио актива, 

подељене улоге; договорено је 

да се обилазак објеката и 

подела анкета на терену 

реализује од 25.до 28.4.2016., а 

анализа документације 

Установе спроведе од 9.5.2016. 

Састанак  чланова ужег тима 

са циљем  формирања мини 

тимова за рад на терену, 

одређивање узорка, израде 

потребних дописа, 

обавештења за директора и 

објекте 

6.4.2016. 

вртић 

„Шећерко“ 

Одређен узорак за 

самовредновање, формирани 

мини тимови за рад на терену , 

урађено обавештење за 

директора Установе у вези са 

планом самовредновања и 

обавештење о активу 

Актив  чланова ужег тима са 

члановима ширег тима  

12.4.2016.  

вртић  

„Сестре 

Букумировић“ 

Одржан актив на   којем је 

рађена анализа процеса 

самовредновања у објектима и 

процес израде акционих 

планова, истакнут значај 

континуираног самовредновања 

и улога „критичког пријатеља“ ;  

чланови ширег тима за 

самовредновање информисани 

о плану самовредновања 

области етос 

Састанак ужег тима ради 

поделе умножених 

инструмената за рад на терену 

21.4.2016. Подељени инструменти за рад 

мини тимовима, договор у вези 

са спровођењем активности 

самовредновања 

Активности самовредновања 

области  етос 

25 .до  

28.4.2016.  

Спроведене активности  

самовредновања:  чланови ужег 

тима обишли су објекте, 
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Осим  наведених активности, стручни сарадници чланови ужег тима за самовредновање 

који су истовремено и чланови актива за развојно планирање учествовали су у раду актива за 

развојно планирање кроз састанке на којима је рађена детаљна анализа постојећег развојног плана 

и донет анекс. 

Рад тима је документован кроз записнике са састанака, сви подаци прикупљени на терену 

помоћу инструмената се чувају.  

Васпитно-образовно веће биће уопзнато са извештајем о реализацији самовредновања 

области етос на почетку радне 2016/17.године.  

На основу наведеног, може се констатовати да је тим испунио план рада за радну 

2015/16.годину.  

Увидом у анкете које су попуњавали васпитачи и медицинске сестре васпитачи у циљу 

унапређења сарадње са тимом за самовредновање  добијени су  следећи предлози од запослених: 

одржавање састанака на нивоу објеката, помоћ при самовредновању, израда брошура и 

информатора, повезивање објеката у циљу размене искустава из одређене области.  

 

9.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

 

Током радне 2015/16. године, тим за самовредновање рада Установе, уз подршку директора 

и помоћника директора и чланова ширег тима, извршили су самовредновање области ЕТОС. 

Самовредновање је вршено на узорку од 46 васпитних група у 11 објеката: Чика Јова Змај 

1, Звончица, Штрумфета, Лептирић, Мала сирена, Зрнце, Др Ненад Парент, Цицибан, Колибри, 

Вивак. Такође, самовредновање је вршено у 3 васпитне групе четворочасовног припремног 

извршили непосредан увид, 

поделили анкете за запослене и 

за родитеље 

Активности самовредновања 

области  етос 

25.5.2016. Чланови ужег тима извршили 

су анализу документације 

Установе 

Обрада прикупљених 

података за област етос  

Од 26.5. до 

9.6.2016. 

 

Чланови ужег тима обрадили су 

прикупљене податке  

Писање извештаја о 

реализацији самовредновања 

Од 10.до 20.6.   

2016. 

Урађен извештај, предложене 

мере за унапређивање; 

прослеђено директору Установе 

и свим члановима тима на 

разматрење 

Састанак са директором 

Установе 

16.6.2016. 

Управна 

зграда 

Директор Установе одржала 

састанак са члановима ужег 

тима ради документовања рада 

тима и припреме за екстерно 

вредновање 
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предшколског програма ван седишта Установе: ППП при ОШ „Данило Киш“, ППП при МЗ Зуце и 

ППП при ОШ „Васа Чарапић“ Пиносава. 

 

ЕТОС  

Коришћени инструменти: Чек листа за анализу документације Установе, Чек листа за 

непосредан увид, Анкета за родитеље, Анкета за запослене. Подељено је укупно 200 анкета за 

родитеље од чега су враћене 154 попуњене и 190 анкета за запослене од чега је попуњено 186. 

Остали извори доказа: 

Непосредан увид, разговор са запосленима (руководиоцем, медицинском сестром на превентивној 

здравственој заштити, васпитачима, медицинским сестрама васпитачима, секретаром Установе);  

Добијени подаци обрађивани су и анализирани на нивоу мини тимова и ужег тима за 

самовредновање на следећи начин: 

Подаци добијени непосредним увидом уз коришћење чек листе обједињени су у збирне табеле и 

процентуално представљени; формиране су категорије до 40% - недовољно, од 40% до 70% - 

делимично, од 70% до 90% - у великој мери, од 90% до 100% - у потпуности. Подаци добијени 

анкетом за запослене сврставани су у категорије и  описно представљени према заступљености 

категорија. Подаци добијени анкетом за родитеље обједињени су и рангирани према 

заступљености одговора. 

 

Опис и процена стандарда  5.1 У предшколској установи поштују се права детета и 

одраслих и негује клима поверења 

Анализом података констатовано је следеће: 

- У Установи сви подаци о деци и породици се пажљиво чувају и прикладно размењују уз 

поштовање поверљивости података. Остварен је увид у Књиге васпитно-образовног рада и Књиге 

неге и васпитно-образовног рада, здравствене картоне деце, документацију тима за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања и начин чувања података од стране о деци од стране 

уписне комисије. Анализом анкете за запослене констатовано је да васпитачи најчешће размењују 

податке са собном колегиницом, затим са руководиоцем објекта, са сестром на превентиви и са 

стручним сарадником. 

- Анализом добијених података из анкета за родитеље констатовано је да се у ПУ у великој 

мери поштују права и приватност деце и родитеља кроз укључивање родитеља у адатацију деце, 

равноправност при укључивању деце у активности. Такође, у ПУ поштују се специфичности 

начина исхране деце. 

- У ПУ се на различите начине обезбеђује посебан простор на индивидуалне разговоре са 

родитељима. У великом броју објеката постоји посебан простор (обележен и одвојен) за вођење 

индивидуалних разговора са родитељима.  На основу податка добијених анализом анкета за 

запослене констатовано је да највећи број васпитача време за индивидуалне разговоре са 

родитељима/старатељима деце усклађује са потребама родитеља/старатеља и радним временом 

колегинице из исте васпитне групе. Разговори се често одвијају ван радног времена васпитача или 

путем отворених врата на нивоу васпитне групе. За потребе индивидуалних разговора најчешће се 

користи канцеларија вртића. Такође, индивидуални разговори често се обављају у соби васпитне 

групе након одласка деце као и у кутку за родитеље.  Важне информације о детету свакодневно се 

размењују при довођењу и одвођењу детета.  
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- У Установи се примењује активна политика против насиља и дискриминације. Анализом 

документације Установе констатовано је да постоји тим за заштиту деце од насиља, злоствљања и 

занемаривања, као и програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања који се налази 

у годишњем плану рада  Установе. У оквиру годишњег плану предвиђене су превентивне 

активности за заштиту деце док је у годишњем извештају дата реализација превентивних 

активности за заштиту деце. Непосредним увидом  констатована је делимична заступљеност на 

паноима за родитеље одлуке директора о именованим  члановима тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања и редоследа поступака у случају насиља у предшколској установи. 

- Деца и васпитачи учествују у различитим  манифестацијама како на нивоу Установе тако и 

на нивоу општине и  града. Увидом у годишњи план рада Установе и предшколски програм 

констатовано је да се предвиђа учешће деце на различитим манифестацијама. У записницима 

педагошког колегијума уочено је да се не налазе критеријуми на основу којих се одлучује о 

учешћу деце на манифестацијама. 

 

Закључак: 

 

У Предшколској установи „Чика Јова Змај“ поштују се права детета и одраслих и негује 

клима поверења. Сви подаци се пажљиво чувају и прикладно размењују уз поштовање 

поверљивости, права других и њихова приватност се поштују. Ради обезбеђивања права на 

приватност користи се посебан простор за индивидуалне разговоре. У установи се примењује 

активна политика против насиља и дискриминације. Деца и васпитачи учествују у различитим 

манифестацијама како на нивоу Установе тако и на градском и општинском нивоу.  

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Неопходно је да у свим објектима на паноима за родитеље буде истакнута одлука директора о 

именованим члановима тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања  и 

редоследа поступака у случају насиља у предшколској установи. Такође, неопходно је да се од 

стране педагошког колегијума донесу критеријуми на основу којих се одлучује о учешћу деце на 

манифестацијама. 

 

Начин праћења остваривања: 

Увид у паное за родитеље и увид у документацију педагошког колегијума. 

 

Опис и процена стандарда  5.2. У предшколској установи негује се клима припадности 

и заједништва 

Анализом података констатовано је следеће: 

 

- У Установи се поштују норме којима је регулисано понашање и одговорност свих запослених. 

Остварен је увид у Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ПУ 

„Чика Јова Змај“. Констатовано је да је седници Савета родитеља одржаној 5.5.2016. године донета 

одлука о доношењу Правилника о понашању корисника услуга (у току је његова израда). 
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- Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ПУ „Чика Јова Змај“ 

предвиђене су мере и санкције за дискрминаторско понашање запослених. 

- Увид  у Књиге васпитно-образовног рада и Књиге неге и васпитно-образовног рада, записнике 

састанака Савета родитеља, сајт Установе и резултати анкете за родитеље показали су да у ПУ 

функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и делатностима Установе. 

У Књигама васпитно.образовног рада и Књигама неге и васпитно-образовног  рада у потпуности 

постоји евиденција о сарадњи са породицом. У записницима са састанака Савета родитеља 

видљиво је редовно информисање родитеља о активностима и делатностима Установе. Сајт 

Установе редовно се ажурира и пружа информације о активностима и делатностима Установе.  

Такође, родитељи истичу да се о активностима и делатностима вртића најчешће информишу путем 

разговора са васпитачима, путем паноа и путем сајта Установе. 

- У Установи се за новопридошло особље примењује систем пружања помоћи у прилагођавању на 

нову средину. Увид у документацију актива ментора и приправника констатовано је да кадровска 

служба води евиденцију о новопримљеном особљу, да се новопридошлим васптачима и 

медицинским сестрама васпитачима додељује ментор у року према Правилнику и да се процес 

увођења у посао одвија према Програму увођења у посао васпитача, наставника и стручног 

сарадника. Анкета за запослене показала је да је подршка васпитача новопридошлом особљу 

најчешће изражена кроз добродошлицу и упућивање у посао. То се огледа кроз упознавање са 

простором и колективом, начином рада у објекту и карактеристикама васпитне групе. Такође, 

васпитачи истичу важност ослобађања нових чланова колектива дежурстава и рада у другој смени, 

као и пружање подршке и помоћи у непосредном раду. Истичу да је за нове чланове важно да буду 

уважени и прихваћени од стране колектива као равноправни чланови. 

- У личним обраћањима запослених у ПУ видљиво је међусобно уважавање, поверење  и 

толеранција. Увид у резултате анкете за запослене показао је васпитачи истичу важност сарадње у 

свим аспектима рада уз неопходност свакодневне професионалне комуникације. Она се остварује 

кроз тимски рад уз међусобно поштовање како личности тако и радног времена, толеранцију, 

узајамну подршку и помоћ. На  заједничким састанцима које сматрају значајним долазе до 

изражаја размене идеја, мишљења и искустава. У свакодневном раду васпитачи теже стварању 

добре атмосфере и климе поверења у објекту. Увид у резултате анкете за родитеље показао је да је 

доминантан начин обраћања родитељу од стране васпитача, ословљавање именом. Потом следи 

ословљавање са Ви, са мама и тата и презименом. Доминантан начин обраћања детету од стране 

васпитача је именом, затим надимком и презименом. 

 

Закључак: 

У Предшколској установи „Чика Јова Змај“ негује се клима припадности и заједништва. У 

Установи постоје  норме  којима је регулисано понашање и одговорност запослених. У личним 

обраћањима запослених у ПУ видљиво је међусобно уважавање, поверење  и толеранција. За 

дискриминаторско понашање предвиђене су мере и санкције. У ПУ функционише систем редовног 

информисања родитеља о активностима и делатностима Установе. За новопридошло особље 

примењује се систем пружања помоћи у прилагођавању на нову средину. 

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  



55 
 

Потребно је довршити израду Правилника о понашању корисника услуга. У личним обраћањима 

запослених према родитељима потребно је обратити пажњу на начин обраћања који искључује 

ословљавање са мама и тата.  

 

Начин праћења остваривања: 

Увид у израђен Правилник о понашању корисника услуга и спровођење  анкета за родитеље и 

запослене.  

 

Опис и процена стандарда 5.3. Предшколска установа подржава и промовише квалитетан в-

о рад 

Анализом података констатовано је следеће: 

 

- У Установи се заједничким ангажовањем запослених промовише рад вртића. Увидом у 

документацију Установе – План рада Установе констатовано је да се предвиђа учешће Установе на 

културним и јавним манифестацијама у локалој заједници. Такође, у Извештају о раду Установе 

видљиво је учешће Установе на културнним и јавним манифестацијама у локалној заједници. 

Васпитно-образовни рад Установе промовише се путем  сајта и на стручним скуповима. Резултати 

анкете за запослене показали су да васпитачи својом професионалношћу у континуираном раду 

доприносе угледу вртића. Они истичу значај професионалне сарадње са родитељима и 

колегијалност. Угледу вртића доприносе својом креативношћу у оплемењивању простора вртића и 

креирању стимулативне средине за учење и развој (израда средстава, радионице, примена 

иновација у раду, угледне активности, пројекти). Велики значај придаје се учешћу на разним 

манифестацијама, како у Установи тако и ван Установе, конкурсима, хуманитарним акцијама, 

презентацијама на стручним скуповима и сајту Установе.  

- У Установи и ван ње васпитачи, стручни сарадници и сарадници размењују примере добре 

праксе. Увидом у документацију Установе – План рада Установе констатовано је да се планира 

васпитно-образовно веће као и стручни активни у циљу размене примера добре праксе. Такође, у 

Извештају о раду Установе видљива је реализација васпитно-образовног већа и стручних актвиа на 

којима су размењивани примери добре праксе. На основу увида документацију на нивоу објеката 

констатовно је да  васпитачи делимично размењују примере добре праксе. Анкета за запослене 

показала је да примере добре праксе васпитачи најчешће размењују кроз разговор са колегиницом. 

Потом следи размена на састанцима који се организују на нивоу објеката. Следи размена кроз 

стручне сусрете, угледне активности и стручне активе. 

- У Установи се израђују информативни и едукативни материјали. Непосредним увидом 

констатовано је да је недовољна заступљеност различитих флајера, брошура као и едукативних 

текстова  на сајту Установе. Резултати анкете за родитеље показали су да им је едукативни  и 

информативни материјал (стручни материјали везани за здравље, исхрану, васпитање) најчешће 

доступан путем паноа за родитеље, сајта и флајера, брошура. 

- Рад Установе се презентује у различитим медијима. Увидом у документацију Установе – Летопис 

констатовано је да постоји документација о презентовању у медијима. У Плану рада Установе као 

и у Извештају о раду Установе видљива је сарадња са различитим медијским кућама. 

 

Закључак: 
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Предшколска установа „Чика Јова Змај“ подржава и промовише квалитетан васпитно-образовни 

рад.  Промоција вртића и његов углед израз су заједничког ангажовања запослених. Васпитачи, 

стручни сарадници и сарадници размењују примере добре праксе у Установи и ван ње. Установа 

израђује информативне и едукативне материјале. Рад Установе презентује се у различитим 

медијима. 

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

У наредном периоду потребно је радити на побољшању размене примера добре праксе и њеном 

документовању на нивоу објеката. Такође, потребно је унапредити рад на едукацији и 

информисању родитеља путем писаних стручних материјала везаних за здравље, исхрану и 

васпитање (сајт Установе, флајери, брошуре). 

 

Начин праћења остваривања: 

Увид у документацију објеката и  увид у садржаје који су доступни у кутку за родитеље и на сајту 

Установе. 

 

Опис и процена стандарда  5.4. Амбијент предшколске установе је пријатан за све 

Анализом података констатовано је следеће: 

 

- Целокупан простор ПУ уређен је тако да пружа утисак добродошлице.Непосредним увидом 

констатовно је да је у великој мери заступљеност личне карте вртића са именима запослених. 

Уобјектима су у  потпуности заступљени панои са дечјим радовима  као и панои са 

информацијама за родитеље и Савет родитеља. У великој мери у објектима постоји простор у ком 

родитељи могу да седну и сачекају децу. На основу увида у документацију Установе – извештај 

педагошког колегијума о припремљености објеката за почетак радне године констатовано је да 

простор задовољава прописане стандарде. Увид у резултате анкете за родитеље показао је њихов 

позитиван утисак о вртићу. Најјачи утисак на родитеље остављају дечји радови. Следи хигијена 

објеката, мали простор, добра атмосфера и срдачни и љубазни васпитачи. 

- Простор ПУ је у недовољној мери прилагођен потребама деце са сметњама у развоју и 

инвалидитетом. Непосредним увидом констатована је недовољна заступљеност прилазних рампи 

и паркинга за особе са инвалидитетом. Недовољна је заступљеност опреме и дидактике за децу са 

посебним образовним потребама.  

- У простору ПУ доминирају дечји радови. Непосредним увидом констатовано је да су холови 

вртића у потпуности испуњени дечјим радовима и продуктима. Дечји радови и продукти су 

обележени у великој мери. На основу увида у документацију Установе – извештај педагошког 

колегијума о припремљености објеката за почетак радне године констатовано је да простор 

задовољава прописане стандарде. 

 

Закључак: 

Целокупан простор ПУ је уређен тако да пружа утисак добродошлице али је у недовољној мери 

прилагођен потребама деце са сметњама у развоју и инвалидитетом. Међутим, неопходно је 

нагласити да осим наменски грађеног објекта Чика Јова Змај 1, остали објекти који су чинили део 
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узорка налазе се у прилагођеним просторима за рад са децом (Koлибри, Пиносава, Зуце, Звончица, 

Др Ненад Парента, Штрумфета). 

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

У наредном периоду потребно је да сваки објекат има истакнуту личну карту вртића/јаслица. 

Такође, потребно је радити на прилагођавању простора потребама деце са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и побољшати опремљеност дидактиком за рад са децом са посебним образовим 

потребама. 

 

 

Начин праћења остваривања: 

Непосредан увид. 

 

Опис и процена стандарда  5.5. У предшколској установи је развијена сарадња на свим 

нивоима 

Анализом података констатовано је следеће: 

- У Установи је организована сарадња и међусобна информисаност између руководећих, стручних 

и саветодавних органа. Непосредним увидом у документацију Установе констатовано је да 

директор планира ову врсту сарадње. Она је видљива како у записницима са састанака Савета 

родитеља тако и у записницима са састанака педагошког колегијума. Анкета за запоскене је 

показала да су запослени редовно информисани кроз записнике сса састанака Савета родитеља, 

Управног одбора и синдиката. 

- У Установи се тимски реализују различите врсте активности. Анализом годишњег Плана рада 

Установе констатовано је да се планира тимска реализација тема и пројеката на нивоу објеката, 

превасходно кроз акционе планове. Такође, на нивоу Установе у Предшколском програму и 

годишњем Плану налазе се различити посебни и специјализовани програми, као и други програми/ 

пројекти и облици рада и услуга. Анализом годишњег Извештаја о раду констатовано је да се 

тимски реализују како акциони планови тако и различити посебни и специјализовани програми, 

као и други програми/ пројекти и облици рада и услуга. У годишњем Плану видљиво је постојање 

различитих радних група и тимова. Радне групе и тимови документују свој рад кроз записнике са 

састанака и извештаје. Анализом наведене документације констатовано је да су у контитнуитету 

функционисали радна група за физичко васпитање и креативни тим.  

(луткарстово/драмски не, математика/дидактика, сарадња са породицом...) 

-У  Установи постоји сарадња и размена између раднх јединица. У оквиру Годишњег плана рада 

планира се Васпитно-образовно веће у циљу презетација примера добре праксе. Такође, планиране 

су угледне активности у оквиру рада стручних актива васпитача и медицинских сестара васпитача 

(презентација акционих планова објеката) и у оквиру рада актива ментора и приправника. У 

Годишњем извештају о раду ПУу оквиру реализадије плана актива ментора и приправника уочена 

је реализација угледних активности. Резултати анкете за запослене показали су да се сарадња и 

размена искустава са другим објектима одвија најчешће кроз размену искустава са колегиницама. 

Потом следи размена кроз манифестације, пројекте, угледне активности и акционе планове. 
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-  Установа остварује сарадњу са основним школама на нивоу објеката/групе, што је дефинисано у 

годишњем Плану рада ПУ и видљиво у реализацији плана сарадње са основним школама у оквиру 

годишњег Извештаја о раду. 

- У циљу остварења програмских циљева Установа реализује сарадњу са различитим 

институцијама ( културним, образовним,...) што је дефинисано у годишњем Плану рада ПУ и 

видљиво у извештају о реализацији програма сарадње са друштвеном средином  у оквиру 

годишњег Извештаја о раду. 

 

 

 

Закључак: 

У предшколској установи „Чика Јова Змај“ постоји развијена је сарадња на свим нивоима. 

Организована је сарадња и међусобна информисаност између руководећих, стручних и 

саветодавних органа. У Установи се тимски реализују различите врсте активности. Сарадња и 

размена искустава између радних јединица постоји али ју је потребно унапредити. Установа 

остварује сарадњу са основним школама и реализује сарадњу са различитим институцијама у 

циљу остварења програмских циљева. 

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

При изради Годишњег плана рада Установе и планирању различитих облика стручног 

усавршавања потребно је анализитати реални контекст рада установе и могућности организације, 

рада и праћења рада радних група, тимова, драмског студија и према томе сачинити изводљив 

план. Ради унапређивања сарадње и размене између радних јединица, неопходна је реализација 

планом предвиђене интеракције и размене искустава између објеката кроз угледне активности.  

 

Начин праћења остваривања: 

Увид у документацију Установе - годишњи План рада Установе, годишњи Извештај о раду 

Установе. 

 

 

 

10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

Током ове године стручно усавршавање васпитача, медицинских сестара, стручних 

сарадника реализовало се кроз рад следећих тела: Васпитно-образовно веће, Стручне активе 

васпитача, Стручне активе медицинских сестара-васпитача, Активе васпитача припремног 

предшколског програма, Активе ментора и приправника и семинаре. Осим планираних, сходно 

актуелним потребама васпитне праксе, стручни сарадници Установе реализовали су више 

стручних актива. Такође, запослени су учествовали у различитим видовима стручног 

усавршавања и ван Установе. 

 

Следи преглед реализованих облика стручног усавршавања: 
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10.1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ 

 

Редни 

бр. 

Тема Реализтатори Време реализације 

1. -Разматрање и усвајање Извештаја о 

раду Установе за радну 2014/2015. 

годину 

-Разматрање и усвајање Плана рада 

Установе за радну 2015/2016. годину 

 

Директро Установе, 

стручна служба 

09.09.2015. године 

2. „Активност у предшколској 

установи у заштити деце од 

насиља, злостављања и   

занемаривања“   

 

предавач Биљана 

Лајовић 

 

 

 

27.04.2016. године 

 

 

 

 

10.2. СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

 

Годишњим планом Установе предвиђено је да се на нивоу сваког објекта формира Стручни 

актив васпитача који ће током године радити на одређеним задацима у оквиру одабране области. 

Сарадњом руководиоца Актива, руководиоца објеката и стручних сарадника почетком године 

дефинисани су задаци и активности у оквиру одабраних области. Сваки објекат је имао састанке 

Актива према својој диманици, а стручни сарадници су били укључени у смислу праћења, 

педагошко-инструктивног рада, припреме угледних активности. За евалуацију акционих планова 

руководиоцима стручних актива достављени су упитници (видети прилог бр. 4). Евалуацију 

одабраних области реализовали су руководиоци актива и стручни сарадници. Документовање 

акционих планова одвијало се у посебним свескама које се налазе у сваком вртићу. 

 

 

10.2.1. СТРУЧНИ АКТИВИ ВАСПИТАЧА 

 

 Радна 2015/2016. година 

Објекат Област Тема Циљ  

„Мила Јевтовић“ Васпитно-

образовни рад 

(Физичка 

средина) 

Измештање 

одређених 

центара у 

ходнике 

вртића 

Коришћење целокупног 

простора вртића за рад 

са децом 

„Дизниленд“ Васпитно- Животне Препознавање, усвајање 
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образовни рад вредности и неговање животних 

вредности: мир, 

поштовање, сарадња, 

срећа, скромност, 

љубав, одговорност, 

толеранција, поштење, 

једноставност и 

јединство.  

„Мала сирена“ Васпитно-

образовни рад 

(Позоришне, 

драмске игре 

и активности 

у раду са 

децом) 

Обрада прича 

и бајки кроз 

сценско-

драмске 

активности 

Неговање љубави према 

књижевности и 

позоришту, развијање 

креативности 

„Чика Јова Змај 1“ Васпитно-

образовни рад 

Ритам 

живљења 

прилагођен је 

потребама 

деце 

Унапређивање 

васпитно-образовног 

рада 

„Брезе“ Подршка 

деци и 

породици 

Сарадња са 

породицом 

Афирмисање става о 

неопходности 

интензивне и 

конструктивне сарадње 

са породицом, на 

систематичан и 

аутентичан начин, кроз 

тимски рад, користећи 

ресусрсе вртића и 

локалне средине 

„Цицибан“ Етос Волимо 

Београд 

сваког дана 

по мало 

Упознати децу са 

ресурсима у нашој 

околини који су 

значајни за одрастање 

као и укључивање 

родитеља у живот 

вртића 

„Љоља“ Васпитно-

образовни рад 

(Математички 

појмови, 

логичко 

У свету 

линија, боја и 

облика 

Развијање логичког 

мишљења кроз 

симболичко 

приказивање 

геометријских облика, 
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мишљење) влеичина, боја и линија 

Болница „Бањица“ Подршка 

деци и 

породици 

(Сарадња са 

родитељима) 

Сарадња са 

породицом 

болесног 

детета 

Пружање подршке и 

помоћи родитељима 

како би активно 

учествовали у лечењу 

детета 

„Сестре 

Букумировић“ 

Васпитно-

образвони рад 

(Уређење 

физичке 

средине) 

Цео вртић 

једно 

игралиште 

Физичка средина која 

подстиче развој деце и 

учење 

„Чика Андра 2“ Васпитно-

образовни рад 

Играмо се 

учимо заједно 

Стварање прилика за 

интеракцију деце са 

децом различитих 

узраста и са одраслима 

кроз различите области 

в-о рада као и кроз 

сарадњу са породицом 

и друштвеном 

средином 

„Наша деца“ Дечији развој 

и 

напредовање 

(НТЦ 

програм) 

/ Увођење деце у свет 

симболичког мишљења 

и почетног 

апстрактвног мишљења 

„Чика Андра 1“ Васпитно-

образовни рад 

Освајамо 

простор и 

време 

Проширивање дечијих 

искустава , да стиче, 

открива нова знања из 

различитих области 

„Пинокио“ Подршка 

деци и 

породици 

(Сарадња са 

породицом) 

Партнерство Неговање партнерског 

односа са родитељима 

„Вивак“ Дечији развој 

и 

напредовање 

(Развој 

говора) 

Кажи ми 

кажи... 

Боља артикулација, 

побољшање слушне 

пажње и перцепције, 

боља покретљивост 

говорних органа, 

богаћење речника 

„Др Ненад Парента“ Васпитно-

образовни рад 

Прљаво или 

чисто – није 

Оплемењивање, 

улепшавање... радост 
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(Физичка 

средина) 

исто простора у складу са 

могућностима 

 

„Радосно детињство“ Васпитно-

образовни рад 

Физичке 

активности 

Развијање толеранције 

на фрустрацију, 

прихватање правила 

„Жикица Јовановић“ Васпитно-

образовни рад 

(Ботаника) 

Сарадња са 

породицом 

Трансформација и 

унапређење в-о праксе 

методом акционог 

истраживања 

„Чика Јова Змај 2“ Етос 

(Сарадња са 

друштвеном 

средином) 

„Културна 

авантура за 

предшколце“ 

Отварање према 

локалној заједници 

сарадњом са културним 

и јавним институцијама 

као местима учења 

учешћа деце 

„Штрумфета“ Подршка 

деци 

породици 

(Сарадња са 

породицом) 

„Штрумфета“ 

као 

породични 

центар 

Развијати васпитни 

програм који полази од 

потреба деце и 

породице 

„Бисери“ Васпитно-

образовни рад 

(Животне 

вредности) 

12 

универзалних 

људских 

вредности 

Обогатити дечија 

искуства, проширити 

им сазнања, помоћи им 

да изграде разноврсне 

вештине 

„Шећерко“ Подршка 

деци и 

породици 

Наша велика 

откривалица 

Што боље разумевања 

потреба деце и 

родитеља 

„Плави чуперак“ Васпитно-

образовни рад 

(Упознавање 

околине) 

Путујемо по 

свету 

Развијати осећања и 

позитивне емоције 

према различитим 

земљама света, људима, 

обичајима и културама 

„Петар Пан“ Подршка 

деци и 

породици 

Ми смо 

земљани 

Деца у свету 

науке 

Подржати и подстаћи 

радозналост деце за све 

што дете окружује кроз 

игру и активности у 

природи и посебној 

структури средине 

„Невен“ Васпитно-

образовни рад 

У здравом 

телу здрав 

Хармонични развој 

деце 
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(Физичко 

васпитање) 

дух 

„1001 радост“ Васпитно-

образовни рад 

Структуирање 

физичке 

средине 

Формирање центара 

интересовања у радним 

собама и ван ње 

„Васа Чарапић“ Подршка 

деци и 

породици 

(Сарадња са 

породицом) 

Вртић као 

извор сарадње 

и дружења 

 

„Звончица“ Васпитно-

образовни рад 

Ритам 

живљења 

прилагођен је 

потребама 

деце 

Унапређивање 

васпитно-образовног 

рада 

 

 

Како би се постигла систематичност приказа реализације акционих планова на нивоу 

вртића, определили смо се за кратко обједињавање података према изабраној области на коју се 

план односи. Детаљан извештај о реализацији акционих планова се налази у самим објектима. 

 

Област: Васпитно-образовни рад 

 

У објектима „Мала сирена “, „Чика Андра 1“, „Чика Андра 2“, „Ненад Парента“, „Радосно 

детињство“, „Жикица Јовановић“, „Бисери“, „Невен“, „1001 радост“, „Плави чуперак“, „Сестре 

Букумировић“, „Љоља“, „Чика Јова Змај 1“, „Мила Јевтовић“ и „Дизниленд“ васпитачи су у 

оквиру акционог плана реализовали активности из области „Васпитно-образовни рад “ и  

различитих подобласти (физичка средина, физичко васпитање...). 

У објекту „Чика Јова Змај 1“ тема је била „Ритам живљења прилагођен је потребама деце“, 

а циљ акционог плана је био унапређивање васпитно-образовног рада. Активности су 

презентоване родитељима кроз радионице, родитељске састанке, посете и боравак родитеља у 

групама. 

У објекту „Чика Андра 2“ тема акционог плана је била „Играмо се и учимо заједно“, а циљ 

акционог плана је био „Стварање прилика за интеракцију деце са децом различитих узраста и са 

одраслима кроз различите области васпитно-обрзаовног рада као и кроз сарадњу са породицом и 

друштвеном средином“. Активности кроз које је реализован акциони план су активности у 

различитим центрима интересовања. Активности су презентоване на Сајму науке, Фестивалу 

здравља, на родитељским састанцима, паноима и сајту Установе. 

 

 

Социјална средина 
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У објекту „Чика Андра 1“ тема акционог плана је била „Освајамо простор и време“. Циљ 

акционог плана је био проширивање дечјих искустава – дете стиче, открива нова знања из 

различитих области. Активности које су реализоване су радионице са родитељима и  локалном 

заједницом. Активности су презентоване на сајту Установе, на паноима за родитеље и приредбама 

за родитеље.  

 

 

Физичка средина 

 

У објектима „Мила Јевтовић“, „Сестре Букумировић“, „1001 радост“ и „Ненад Парента“ 

реализоване су активности у оквиру подобласти физичка средина.  

У објекту „Мила Јевтовић“ тема акционог плана је била измештање одређених центара у 

ходнике вртића. Циљ акционог плана је био коришћење целокупног простора вртића за рад са 

децом. Активности које су реализоване су измештање намештаја, средстава и активности везане за 

пет нових центара (драмски, физички, ликовни, музички и библиотека).  

У објекту „Сестре Букумировић“ тема је била „Цео вртић као једно игралиште“. Циљ 

акционог плана је био да физичка средина подстиче развој деце и учење. Предузете активности су 

прилагођавање ходника вртића за рад у малим групама, укључивање раодитеља у мењању и 

обогаћивању средине за учење, оформљен је у свакој соби кутак за осамљивање деце. Активности 

су презентоване на паноима, састанцима Савета родитеља, сајту Установе, на родитељским 

састанцима. 

 У објекту „1001 радост“ ове године су се бавили структуирањем физичке средине у циљу 

формирања центара интересовања у радним собама и ван ње. Активности кроз које је реализован 

акциони план су радионице са родитељима (израда музичких инструмената од амбалажног 

материјала), прикупљање биљака и стваралаштво од амбалажних материјала за еколошки центар, 

у сарадњи са родитељима прикупљање средстава за опремање центара интересовања усобама, 

огранизовање приредбе поводом Дана Еко школе, организовање такмичарских игара у дворишту 

вртића.  

У објекту „Ненад Парента“ тема је била „Прљаво или чисто – није исто“, а циљ акционог 

плана је био оплемењивање, улепшавање радног простора у складу са могућностима. Активности 

кроз које је реализован акциони план су израда различитих играчака (слагалице, пертлаонице...), 

оплемењивање и допуњавање библиотеке „1001 прича“, у сарадњи са родитељима направљена је 

башта коју су окопавали, садили, уређивали. Активности су презентоване на Сајму науке, на 

родитељским састанцима, паноима и сајту Установе. 

 

 

Упознавање околине  

 

У објекту „Плави чуперак“ тема акционог плана је била „Путујемо по свету“, а циљ 

акционог плана је био „Развијати осећања и позитивне емоције према различитим земљама света, 

људима, обичајима и културама“. Активности које су реализоване су организације предби на 

нивоу вртића и група, покретне и такмичарске игре раличитих земаља света, израда музичких 
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инструмената и застава земаља света. Реализоване активности су презентоване путем приредби, 

радионица и паноа за родитеље.  

 

Ботаника 

  

У објекту „Жикица Јовановић“ тема акционог плана је била сарадња са породицом. Циљ 

акционог плана је био „Трансформација и унапређење васпитно-обрзаовне праксе методом 

акционог истраживања“. Активности које су реализоване су креативне радионице са родитељима, 

домаћи задаци на задату тему. Активности су презентоване на Сајму науке, сајту Установе и кроз 

радионице за родитеље. 

 

Животне вредности 

 

 У објектима „Бисери“ и „Дизниленд“ подобласт којом су се бавили у оквиру акционог плана 

била је „Животне вредности“. У објекту „Бисери“ тема акционог плана била је „XII универзалних 

људских вредности“, а циљ акционог плана је био „Обогатити дечија исксутва, проширити им 

сазнања, помоћи им да изграде разновсне вештине“. Акциони план је реализован кроз активности 

које су биле планиране месечним планом. Свака група је обрадила од 1 до 12 људских вредности. 

Деци је пружена могућност и прилика да о вредноситма размишљају, разговарају, да их на 

различите начине истражују и коначно одаберу. Активности су презентоване кроз изложбе у 

центру пријатељства, кроз заједничке месечне радионице са родитељима, кроз месечне радионице 

на нивоу врића, на Карневалу пријатељства и кроз дружење са другим вртићима.  

У објекту „Дизниленд“ тема акционог плана је била „Животне вредности“, а циљ 

„Препознавање, усвајање и неговање животних вредности: мир, поштовање, сарадња, срећа, 

скромност, љубав, одговорност, толеранција, поштење, једноставност и јединство“. Акциони план 

је реализован кроз различите облике активности: интерактивне радионице (активно слушање, 

прихватање нових појмова, размишљање, решавање конфликата, вежбе тишине, активности 

саморазвоја, проучавање социјалних вештина које су комбиноване са уметничким изражавањем: 

певањем, цртањем, глумом, имагинацијом, откривање вредности властите културе). Реализација 

акционог плана презентована је на сајту Установе, путем паноа за родитеље, кроз радионице за 

родитеље, кроз манифестације Вашаријада, Пролећни карневал... 

  

 

Физичко васпитање 

 

У објекту „Радосно детињство“ тема акционог плана је била „Физичке активности“. Циљ 

акционог плана је био „Развијање фрустрационе толеранције и прихватање правила“. Активности 

које су реализоване су мењање структуре соба (убацивање чуњева, обручева, лопти, шведске 

клупе...).  

У објекту „Невен“ тема акционог плана је била „У здравом телу здрав дух“, а циљ 

„Хармоничан развој деце“. У дворишту и сали за физичко, као и по собама, организовани су 

полигони са рзличитим облицима кретања, као и вежбе прецизности, спретности и снаге. Рад је 

презентован на сајту Установе, на родитељским састанцима и спортском дану.  
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Математички појмови и логичко мишљење 

 

У објекту „Љоља“ тема акционог плана је била „У свету линија, боја и облика“, а циљ је 

био „Развијање логичког мишљења кроз симболичко приказивање геометријских облика, 

величина, боја и линија“. Активности које су коришћене у реализацији акционог плана биле су 

манипулативне игре, игре за развој логичког мишљења, увођење симбола у простор за игру и 

боравак деце, тумачење и усвајање симбола појединачних и општих. Активности су презентоване 

на радионицама за родитеље. 

 

 

 

Позоришне, драмске игре и активности у раду са децом 

 

 У објекту „Мала сирена“ тема акционо плана је била „Обрада прича и бајки кроз сценско-

драмске активности“, а циљ акционог плана је био „Неговање љубави према књижевности у 

позоришту, развијање креативнсоти“. Акциони план је реализован кроз драмске игре, 

драматизације, израду лутака на штапу и гињоло лутака, организацију позоришних представа и 

филмског фестивала. Акцион план је презентован на филмском фестивалу у вртићу где су 

родитељи били публика. Путем уживо извођења представа по групама. 

 

 

Област: Дечији развој и напредовање 

 

У објекту „Вивак“, тема акционог плана је била „Кажи ми кажи...“ која је имала за циљ да 

се код деце побољша артикулација говора, побољша слушна пажња, перцепција, боља 

покретљивост говрних органа и богаћење речника. Активности које су коришћене за реализацију 

циља акционог плана су драматизација уз кљиге Дишице Бајић, учење бројалица, одлазак у шетњу 

и ослушкивање звукова из природе. Најчећше коришћен удџбеник ке приручник Игралица-

причалица. Велики број деце је према речима васпитача био заинтересован за игру „на слово на 

слово“ и „ваљкаста загонетка“.  

 

НТЦ 

 

У објекту „Наша деца“ реализован је НТЦ програм у којем су учествовали сви васпитачи 

објекта. Циљ програм је био увођење деце у свет симболичког мишљења и почетног апстрактног 

мишљења.Активности које су реализоване у оквиру акционог плана су усмерене активности, 

заједничке активности свих васпитних група, кооперативне игре у соби и на дворишту, 

организација маскенбала, организовање тематскх родитељских састанака, обележавање значајних 

дана, учешће у активностима везаним за Дечију недељу, Чика Јовину недељу, Вашаријаду. 

Акциони план је презентован пред гостима из Словеније.  
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Област: Подршка деци и породици 

 

 У објектима „Петар Пан“ и „Шећерко“ васпитачи су у оквиру акционог плана реализовали 

активности из области „Подршка деци и породици“. У објекту „Петар Пан“ примењене су 

информације добијене са семинара „НТЦ систем учења“, „Критичко мишљење“ у циљу 

подстицања и подржавања радозналости деце за све што детет окружује, кроз игру и активности. 

Такође је релизована активност „Путовање са децом око света – Чаробни аутобус“. У објекту 

„Шећерко“ тема акционог плана је била „Наша велика откривалица“. Сарадња са породицом је 

подигнута на виши ниво кроз: спроведену анкету, интерактивне пануе и отоврена врата.  

 

 

 Сарадња са породицом 

 

У објектима „Пинокио“,„Брезе“, „Штрумфета“, „Васа Чарапић“ и Болница „Бањица“ у 

овиру акционог плана, васпитачи су реализовали активности из подобласти „Сарадња са 

породицом“. Када је у питању процена васпитача о степену остварености планираних активности 

акционог плана, паниране активности су реализоване готово у потпуности . 

Кроз анализу упитника и увид у в-о рад закључујемо да је током претходне радне године 

ангажовање родитеља у планирању, реализацији васпитно-образовног рада било интензивније 

него претходне године. Родитељи су били активни учесници у израдама костима, реквизита за 

дечије приредбе и представе. Такође, родитељи су учествовали у хуманитарним акцијама за децу 

сигурне куће („Брезе“). 

У циљу подизања квалитета активног учешћа родитеља у животу и раду вртића у објекту 

„Пинокио“ формиран је акциони тим за партнерство који чине васпитачи, родитељи и стручни 

сарадници. Током године, одржане су две акције „Сви заједно“ у оквиру којих су родитељи целе 

недеље били активни учесници у реализацији васпитно-образовног рада у свим васпитним 

групама. Активности су заједно планирали васпитачи и родитељи а у складу са компетенцијама 

родитеља и интересовањима деце. 

Објекат „Штрумфета“ је у циљу реализације акционог плана сачинила информаторе за 

родитеље, упитнике о породичним интересовањима, организовали су радионицу на тему „Како 

видим своје дете“, радове су презентовали путем фотографија и портфолија.  

Објекат Болница „Бањица“ је акциони план реализовао кроз активности са циљем 

пружања подршке и помоћи родитељима у току дечијег лечења.  

У објекту „Васа Чарапић“  акциони план је обухватао већу сарадњу родитеља и вртића 

кроз посете и укључивање родитеља у активности, организовање радионица за родитеље, учешће 

родитеља у организацији приредби, спортских дана... Реализоване активности су презентоване 

путем паноа, интерактивних паноа  и сајта Установе.  

 

Анализом постављених циљева за област сарадња са породицом запажа се да се током ове 

године посебна пажња посветила тимском унапређивању комуникације са породицом 

коришћењем свих расположивих ресурса 
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Презентације реализованих активности акционог плана су у највећој мери представљене 

родитељима путем паноа, континуираних изложби дечјег стваралаштва, као и кроз различите 

манифестације у Установи, затим и широј јавности путем сајта Установе.  

 

 

Област: Етос 

 

У оквиру акционих планова објеката „Цицибан“ и „Чика Јова Змај 2“ реализована је област 

Етос.  

У објекту „Цицибан“ тема акционог плана је била „Волимо Београд сваког дана по мало“ 

која је имала за циљ да се деца упознају са ресурсима у околини, а који су значајни за одрастање. 

Циљ је такође био и веће укључивање родитеља у живот вртића. Активности које су реализоване у 

оквиру акционог плана су родитељски састанци и радионице, посета тератани, одлазак у СЦ 

„Шумице“ на новогодишњу приредбу, одлазак у МШ „Петар Коњовић“  на новогодишњи концерт, 

посета ОШ „Доситеј Обрадовић“, посета ДЗ „Вождовац“ и објекту „Бисери“ у оквиру 

манифестација „Пролећни карневал“. Реализоване активности су презентоване путем приредби, 

фото паноа... 

У објекту „Чика Јова Змај 2“ тема у оквиру акционог плана је била „Културна авантура за 

предшколце“ што је и пројекат. Циљ ове теме је отварање вртића према локалној заједници кроз 

сарадњу са културним и јавним институцијама као местима учења и учешћа деце. Активности које 

су реализоване су обележавање „Дан европске баштине“(посетом радионица старих заната), 

посета Београдској филхармонији – „Бајка о слону Бабару“, одлазак на Коларац са родитељима, 

посета Природњачком музеју и музеју Афричке уметности, учешће на фестивалу „Цврчак“, посета 

занатлија вртићу. Активности су презентоване на IV Научно-стручној конференцији међународног 

карактера – „Сарадња са породицом у доба савремене комуникације“ (Охрид, септембар 

2016.године) и пред гостима из Словеније.  

 

Оцена реализације акционих планова 

 

 Акциони планови су у већини објеката реализовани готово у потпуности ( 60% објеката), док 

је у 16% објектата акциони план реализован у потпуности, а у 24% објектата акциони план  је 

делимично рализован. 

 

Тешкоће у реализацији акционих планова 

 

Током реализације акционог плана васпитачи су углавном идентификовали техничке 

(недостатак амтеријала и простора) и организационе тешкоће (велики број деце) и проблеме око 

мотивисања родитеља да активније учествују у животу и раду вртића и свих васпитача за 

подједнако учешће у реализацији акционог плана. 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2. СТРУЧНИ АКТИВИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ВАСПИТАЧА 

 

 Радна 2015/2016 г. 

Објекат Област Тема Циљ  

„Сестре 

Букумировић“ 

Васпитно-

образовни рад 

Адаптација Тимско стварање 

оптималних услова за 

адаптацију деце 

„Чика Јова Змај“ Подршка деци 

и породици 

(Сарадња са 

породицом) 

Шарено и 

весело 

Проширење сарадње са 

родитељима у активном 

учествовању у 

опремању средине за 

боравак деце 

„Шећерко“ Дечији развој 

и 

напредовање 

Богаћење 

средине за 

учење 

Унапређење васпитно-

образовног рада 

„Дечја радост“ Васпитно-

образовни рад 

(Адаптација и 

комуникација) 

Оплемењивање 

простора, 

увођење 

различитих 

видова 

комуникације 

и учешће 

родитеља у 

раду 

Оплемењивање 

простора у сврху 

пријатног боравка и 

корисније намене, као и 

на унапређивању 

сарадње са родитељима 

уз проширену 

комуникацију 

„Ђулићи“ Васпитно-

образовни рад 

(Физичка 

средина 

подстиче 

Оплемењивање 

простора 

вртића који се 

користи као 

средина за 

Подстицање породице у 

оплемењивању 

простора за учење и рад 

у васпитно-образовном 

раду 
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учење и развој 

код деце) 

учење 

„Љоља“ Подршка деци 

и породици 

Сарадња са 

породицом 

Раадити на 

усавршавању 

комуникације родитељ-

сестра 

„Љиљан“ Васпитно-

образовни рад 

Љиљан као 

модел центар 

Физичка средина 

подстиче учење и развој 

деце 

„Зрнце“ Васпитно-

образовни рад 

(Екологија) 

Волим 

природу 

Подстицање свести код 

деце о значају заштите 

животне средине и 

неговање љубави према 

природи 

„Лептрић“ Подршка деци 

и породици 

(Сарадња са 

породицом) 

Родитељ као 

сарадник у 

усмереним 

активностима 

Успостављање 

партнерских односа 

„Невен“  Дечији развој 

и 

напредовање 

(Упознавање 

околине) 

Растем и учим 

кроз додир и 

обликовање 

Подстицање 

психофизичког развоја 

и креативног 

изражавања 

„Дизниленд“ Васпитно-

образовни рад 

„Музичко 

васпитање“ 

Уз музику до 

лакше 

адаптације 

Кроз организоване 

активности уз музику 

олакшати адаптацију у 

смеру који полази од 

потребе деце и 

родитеља 

„1001 радост“ Подршка деци 

и породици 

Унапређивање 

сарадње са 

породицом 

кроз пројекат 

„Рано 

препознавање 

поремећаја 

говора и 

социо-

емоционалног 

развоја деце“ 

Рано препознавање 

поремећаја развоја 

говора и комуникације 

и подршка деци и 

родитељима од стране 

тима мед.сестара 

васпитача и стручних 

сарадника 

„Радосно 

детињство“ 

Васпитно-

образовни рад 

Физичке 

активности 

Развијање толеранције 

на фрустрацију, 
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прихватање правила 

„Мила Јефтовић“ Васпитно-

образовни рад 

(Физичка 

средина) 

Измештање 

одређених 

центара у 

ходнике 

вртића 

Коришћење целокупног 

простора вртића за рад 

са децом 

„Васа Чарапић“ Б. 

Поток 

Подршка деци 

и породици 

(Сарадња са 

породицом) 

Вртић као 

извор сарадње 

и дружења 

 

„Штриумфета“ Подршка деци 

и породици 

(Сарадња са 

породицом) 

„Штрумфета“ 

као породични 

центар 

Развијати васпитни 

програм који полази од 

потреба деце и 

породице 

„Мала сирена“ Васпитно-

образовни рад 

(Позоришне, 

драмске игре 

и активности 

у раду са 

децом) 

Обрада прича 

и бајки кроз 

сценско-

драмске 

активности 

Неговање љубави према 

књижевности и 

позоришту, развијање 

креативности 

 

Као и код Стручних актива васпитача, следи приказ рада Стручних актива медицинских 

сестара, кроз укратко обједињене податке о реализацији акционих планова изабраних области. 

Детаљан извештај о реализацији акционих планова се налази у самим објектима. 
 

 

 

 

Област: Васпитно-образовни рад 

 

У објектима „Сестре Букумировић“, „Зрнце“, „Љиљан“, „Дизниленд“, „Ђулићи“, „Дечија 

радост“ медицинске сестре васпитачи су у оквиру акционог плана реализовали активности из 

области „Васпитно-образовни рад “ и  различитих подобласти (адаптација, екологија, музичко 

васпитање...). 

 

  

Адаптација 

 

 У објектима „Сестре Букумировић“ и „Дечја радост“ пододбласт акционог плана је била 

адаптација. У објекту „Сестре Букумировић“ циљ акционог плана је био „Тимско стварање 

оптималних услова за адаптацију деце“. Активности које су реализоване су боравак родитеља у 

групи у току адаптације (заједничко учешће родитеља и детета у различитим активноситма). 
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Активности су презентоване путем разговора, приказом текстова и фотографија, израдом текстова 

и флајера о адаптацији. 

 У објекту „Дечја радост“ циљ акционог плана је био „Оплемењивање простора, увођење 

различитих видова комуникације и учешће родитеља у раду“. Активности које су предузете су 

комуникација са родитељима путем „кутија поверења“, летака, различите радионице, креирање 

паноа. Активности су рпезентоване стручном сараднику педагогу, на семинару „Наше јасле као 

место з аопуштање“ и родитељима.  

 

Физичка средина 

 

У објекту „Љиљан“, тема акционог плана је била „Љиљан као модел центар“.Активности у 

оквиру акционог плана су биле прикупљање амбалажном материјала у сарадњи са родитељима од 

којих су израђивани реквизити за развој крупне моторике. Активности у оквиру акционог плана, 

презентоване су на XIX  Стручним сусретима медицинских сестара васпитача, на активу 

медицинских сестара вапситача и путем ЦД-ова који су подељени родитељима.  

У објекту „Ђулићи“ циљ акционог плана је био „Подстицање породице у оплемењивању 

простора за учење и рад“. Активности које су реализоване су оплемењивање простора кроз 

информативне, васпитне, здравствене и дечије паное, огласне табле, родитељске састанке. 

Активности су презентоване путем паноа, фотогафија, видео записа, сајта Установе.  

 

Музичко васпитање 

 

 У објекту „Дизниленд“ тема акционог плана је била „Уз музику до лакше адаптације“. Циљ 

акционог плана је био „Кроз организовање активности из музику олакшати адаптацију у смеру 

који полази од потребе деце и родитеља“. Активности које су реализоване: укључивање деце 

школског узраста у интерпретацију класичне музике и дечијих песмица на инструменту (виолина), 

певање, свирање и слушање музике, израда музичких инструмената у сарадњи са родитељима, 

сакупљање музичких инструмената. Инсталиран је аудио уређај у ходнику јасала. Активности су 

презентоване путем фотографија, снимака, међусобне комуникације.  

Екологија  

 

 У објекту „Зрнце“ тема акционог плана је била „Волим природу“. Циљ акционог плана је 

био „Подстицање свести код деце о значају заштите животне средине ии неговање љубави према 

природи“. Активности које су реализоване: радионице са родитељима (израда играчака и 

различитих материјала, икебане од пластичних флаша, укрсне кутије од пластике) и дневне 

активности са децом (израда инструмената од рециклажног материјала, украсног картона, 

аутомобила од тетрапака). Активности су рпезентоване путем фотографија и портфолија.  

 

 

Област: Дечији развој и напредовање 

 

У објектима „Невен“ и „Шећерко“ медицинске сестре васпитачи су у оквиру акционог 

плана реализовали активности из области „Дечији развој и напредовање“.  
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У објекту „Невен“ тема акционог плана је била „Растем и учим кроз додир и обликовање“, а 

циљ „Подстицање психофизичког развоја и креативног изражавања“. Активности које су 

реализоване у оквиру акционог плана биле су игре природним материјалима, ликовне активности, 

игре коцкама... Активности су презентоване путем паноа.  

У објекту „Шећерко“ тема акционог плана је била „Богаћење средине за учење“, а циљ 

акционог плана је био „Унапређивање васпитно-образовног рада“. Активности које су реализоване 

су израда паноа и реорганизација седине, формирање центара интересовања према дечијим 

потребама, израда скла апроцене и портфолија, израда сензорних табли и сликовница. Активности 

су презентоване путем портфолија, паноа, фотографија.  

 

 

Област: Подршка деци  породици 

 

У објектима „Васа Чарапић“, „Чика Јова Змај“, „1001 радост“, „Лептирић“, „Љиљан“, 

„Брезе“ медицинске сестре васпитачи су у оквиру акционог плана реализовали активности из 

области „Подршка деци и породици “ тј. подобласти сарадња са породицом. 

 

Сарадња са породицом 

 

У објекту „Брезе“ циљ акционог плана је био „Афирмисати став о неопходности 

интензивне и кооперативне сарадње са породицом на систематичан и аутентичан начин кроз 

тимски рад, користећи ресурсе вртића и локалне средине“. Активности које су реализоване су биле 

различите радионице, гостовање родитеља у групи и анкете.  

У објекту „Васа Чарапић“ тема акционог плана је била „Вртић као извор сарадње и 

дружења“. Активнсоти које су реализоване биле су посете родитеља и укључивање у актовности, 

радионице, приредбе, спортски дан, посете мама са бебама. Активноси су презентоване путем 

паноа, сајта Установе, интерактивних паноа. 

У објекту „Чика Јова Змај“ тема акционог плана је била „Шарено и весело“, док је циљ био 

„Проширење сарадње са родитељима и активно учествовање у опремању средине за боравак 

деце“. Активности у реализацији акционог плана су биле радионице са родитељима, израда паноа. 

Активности су презентоване  путем радионица, приредби, групних радова. 

У објекту „1001 радост“ развијањем акционог плана започет је пројекат „Рано 

препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце“. Пројекат је реализован у 

сарадњи са Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд. Циљ акционог 

плана и пројекта је „Рано препознавање поремећаја развоја говора и комуникације и подршка деци 

и родитељима од стране тима медицинских сестара васпитача и стручних сарадника“. Активности 

које су реализоване су биле 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, едукација и сарадња са родитељима, сарадња са друштвеном 

средином – институцијама: Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину и 

ФАСПЕР. Активности су презентоване путем паноа, фотографија, сајта Установе, на Стручним 

сусретима медицинских сестара васпитача.  
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 У објекту „Лептирић“ тема акционог плана је била „Родитељ као сарадник у усмереним 

активностима“. Циљ је био успостављање партнерских осноса са родитељима. Активности које су 

реализоване су укључивање родитеља у реализацију усмерених активности. Активности су 

презентоване на XIX  Стручним сусретима медицинских сестара васпитача, презентација на 

активу медицнских сестара унутар Установе и на сајту Установе.  

 У објекту „Љиљан“ циљ акционог плана је био усавршавање комуникације родитељ-

сестра.Активности које су реализоване су радионице за родитеље, родитељ-гост у групи. 

 

 

Оцена реализације акционих планова 

 

 Акциони планови су у већини објеката реализовани готово у потпуности ( 86% објеката), док 

је у 7% објектата акциони план реализован у потпуности, а у 7% објектата акциони план  је 

делимично рализован. 

 

 

Тешкоће у реализацији акционих планова 

 

На реализацију акционог плана у највећој мери утицали су техничко-организациони 

проблеми (велики број деце у групама, недостатак простора, материјала и опреме за поједине 

активности), али и тешкоће истраживачке природе које упућују на даље унапређивање сарадње са 

породицом (мотивација свих родитеља за сарадњу, усклађивање реализације појединих 

активности са радним временом родитеља). 

 

O свим планираним  реализованим активностима  у току  радне године постоји евиденција на 

нивоу објеката. 

 

 

 

10.3. АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

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

На основу правилника о самовредновању донесена је одлука да се унесу измене у Развојни 

план Установе.  Актив за развојно планирање, у сарадњи са директором Установе,  током радне 

2015/16. године своје активности реализовао је на састанацима  који су се одржали по одређеној 

динамици и са следећим темама: 

 

Рб  Активности/теме Време реализације 

 

1.   Одлука о измени плана,  

Допунити  анексом 

 

23.02.2016. године 
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. 

Анекс Развојног плана биће усвојен на  седници Управног одбора. 

 

 

 

 

 

10.4. АКТИВ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА 

 

Током радне 2015/16. године  Актива ментора и  приправника  је наставио свој рад кроз 

стручне активе, састанке са менторима, угледне активности приправника, састанке са кадровском 

и правном службом Установе са циљем континуираног пружања подршке како менторима тако и 

васпитачима и медицинским сестрама васпитачима који су у процесу увођења у посао. У рад 

актива било је укључено 18 васпитача и 10 медицинских сестара васпитача и њихови ментори.  

 

2.  Израда анекса развојног плана: 

Лична карта предшколске 

установе 

Облици рада 

Ресурси средине 

Наше снаге 

Наше слабости 

Мисија 

Визија 

 

10.03.2016. године 

3.  Допуна анекса развојног плана: 

- Развојни циљеви 

- Област: програмирање 

- Област: васпитно-образовни 

рад 

- Област: дечији развој и 

напредовање 

- Област: подршка деци и 

породици 

 

 

 

 

23.03.2016. године 

 

4.  

Планирање састанака тима за 

развојно планирање 

05.04.2016. године 

5.   Коначна израда анекса 

развојног плана 

12.04.2016. године 
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Сходно уоченим потребама ове групе, план рада актива је био измењен у смислу обједињавања 

предвиђених садржаја другог и трећег актива (Припрема за активност и Кораци ка квалитетној 

активности васпитно-образовног рада приправника) и реализације угледних активности  у већем 

броју од планираног. 

 На проверу савладаности програма увођења у посао  пред комисијом у Установи 

организованом у марту 2016. године изашло је 15 васпитача и 8 медицинских сестара васпитача. 

За две медицинске сестре васпитача које нису биле у потпуности савладале програм увођења у 

посао поновљена је провера у априлу месецу. 

Хронолошки, реализовано је следеће: 

 

Ред. 

бр. 
Активности Реализатори 

Време 

реализације 

1.  

 

3. Актив ментора и приправника  

„Припрема за активност“ 

С. Копривица – педагог 

Тања Матић - педагог 

  19.11.2015. 

 

2.   Радни састанак са менторима 
Т.Матић – педагог 

С.Копривица-педагог,  
10.12.2015. 

3.  
- Угледне активности приправника 

(9 активности) 

Т. Матић– педагог 

С.Копривица-педагог 

приправници и ментори 

22.-24.12.  

2015. 

13.-15.1. 

2016. 

4.  
3. Актив ментора и приправника  

„ Педагошке ситуације“ 

Т. Матић– педагог 

С.Копривица-педагог 

 

25.2.2016. 

5.  
Провера савладаности програма 

увођења у посао 

Чланови комисијеза 

проверу савладаности 

програма увођења у 

посао: Т.Матић  

педагог, М.Јоксимовић 

психолог,  С. 

Копривица педагог  

 

14.-18.3.2016. 

 

6.  
Формирање нове групе ментора и 

приправника  

Тања Матић педагог, 

Снежана Копривица 

педагог,  

Аида Маричић секретар 

ПУ, Томиславка 

Топаловић правник, 

Милка Мародић и 

Марија Стојановић 

Килибарда кадровска 

јануар-март 

2016. 
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служба 

 

 

Новоформирана група ментора и приправника која тренутно обухвата 29 медицинских 

сестара васпитача и 37 васпитача и њихове менторе (укупно 132) у писаној форми је обавештена о 

почетку рада актива, обавезама које почињу од датума издавања решења о менторству, као и о 

обавезама документовања рада према ПРАВИЛНИКУ о изменама и допунама Правилника о 

дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника. 

На основу индикатора успешности рада Актива наведених у Плану рада ПУ за 2015/16. 

годину и резултата упитника за евалуацију рада попуњених од стране ментора, може се 

констатовати да је рад актива био успешан. Одржани су активи према плану, реализоване угледне 

активности приправика на којима је рађена детаљна анализа како саме активности тако и писане 

припреме уз предлоге за унапређивање истих. На провери савладаности програма увођења у посао, 

кроз активности из различитих области васпитно-образовног рада, сви приправници су показали 

да су у потпуности савладали програм увођења у посао. Ментори оцењују да је начин рада на 

активимса био конструктиван, интеактиван, едукативан, ефикасан, планиран и смислен, да су теме 

актива биле изузетно важне за рад ментора и приправника. Сматрају да су поступно вођени кроз 

теме и да је довољно времена било посвећено свакој. Највише им се допала могућност 

интеракције, дискусије на активима, тимски рад, међусобно уважавање. Сходно томе, актив 

ментора и приправника ће и у наредном периоду наставити са досадашњим начином рада. 

 

 

10.5. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Током радне 2015/16. године педагошки колегијум је реализовао планиране активности  

континуирано  на састанцима на којима су разматрана питања из делокруга васпитно-образовног 

рада Установе. Педагошки колегијум је током године радио на следећим задацима: 

 

Ред. бр. Задаци педагошког колегијума 

Време реализације 

 

1. 

- Анализа припремљености објеката за 

почетак радне године септембар 2015. 

   

2. - Предлагање ментора за нову групу током године 

 приправника  

3. - Предлагање радова за стручне сусрете током године 

 васпитача и медицинских сестара  

   

4. - Праћење рада стручних тела Установе током године 
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5. - Разматрање планова адаптације и август 2016. 

 

активности објеката за почетак радне 

2016/17.  

 године  и предлози за унапређивање  

 васпитно-образовног рада  

 

 

Приликом обилазака објеката чланови Педагошког колегијума су користили унапред припремљење 

чек листе на основу којих су вршили увид у припремљеност свих објеката, вртића и јасала,  за 

почетак  радне  2015/16. године. Након оствареног увида у припремљеност објеката урађен је 

коначан извештај и достављен директору Установе. 

 

.  

10.6. РЕАЛИЗОВАНИ АКТИВИ ВАСПИТАЧА И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА 

 

 

Поред Стручних актива васпитача и медицинских сестара реализованих на нивоу 

објеката који су се односили на израду акционих планова, стручни сарадници и сарадници 

Установе су реализовали активе, сходно актуелним потребама васпитне праксе: 

 

 

РБ Тема 

 

Време реализације 

1 Актив медицинскх сестара – приказ 

радова са стручних сусрета 

31.05.2016. 

1001 радост 

2 Актив медицинскх сестара – приказ 

радова са стручних сусрета 

14.06.2016. 

С. Букумирови 

3 „Припрема за активност“ 19.11.2015.  

С. Букумировић 

4 „Педагошке ситуације“  25.02.2016. 

Невен 

5 „Заједничке игре деце и родитеља у 

јаслама“  

 

07.04.2016. 

Невен 

6 „Инклузија и самоефикасност 

васпитача у инклузивним групама“ 

31.03.2016. 

С Букумировић 

7 „Програм „Здрав вртић““ 18.02.2016. 

Цицицбан 

8 „Превенција повређивања код деце“ 11.12.2015. 

Брезе 

9 „Припрема за активност“ 19.11.2015.  

С. Букумировић 

10 „Педагошке ситуације“  25.02.2016. 
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Невен 

 

 

Реализација појединих актива је подразумевала и пратећи писани материјал урађен од 

стране стручних сарадника, што је имало позитиван ефекат на учеснике, а самим тим и на 

унапређивање васпитно-образовног рада. 

 

Сви реализовани активи евидентирани су и у извештајима стручних сарадника и сарадника и 

нљлазе се у оквиру овог документа.. 

 

 

 

 

 

 

 

10.7. РЕАЛИЗОВАНИ СЕМИНАРИ 

 

Током ове године, у организацији предшколске Установе,  реализовани су следећи 

семинари:  

 

РБ Назив семинара 

 

Реализатори 

 

Време 

реализације 

учесници 

1 "НТЦ систем учења – 

развој укупних способности 

детета"; 

 

Ранко Рајовић и 

Урош Петровић 

12. и 

13.09.2015. 

Васпитачи 

објекта„Наша 

деца“ , „Петар 

Пан“ и „Мала 

сирена“ и 

стручни 

сарадници 

2 "Спајдиленд – спортски 

вртић двадесет првог 

века"; 

Небојша 

Цветковић  

24. и 

25.10.2015 

васпитачи 

3 "Предшколско дете и 

класична музика"; 

 

Психолози 

Душанка Јерковић, 

Марија Белензада, 

ПУ „Раковица“ 

09.04.2016. Медицинске 

сестре васпитачи 

и стручни 

сарадник 

4 „Подршка развоју 

критичког мишљења на 

раном узрасту Модул I“ 

Милица Ћебић 20. и 

21.02.2016 

Васпитачи 

стручни 

сарадници 

5 "Пројекти у предшколској 

установи"; 

педагози Гордана 

Ђорђевић и Јелена 

19. и 

20.03.2016. 

 

Медицинске сестре 

васпитачи,  

васпитачи и 
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Крсмановић, ПУ 

„Симо 

Милошевић“ 

Земун 

стручни сарадник 

6 "Припрема за полазак у 

школу кроз јачање 

унутрашњих ресурса деце 

за ефикасну адаптацију на 

школске услове'' 

 

 

Весна Јањевић 

14.04.2016. Васпитачи 

 

 

 

Учесници семинара су презентовали семинаре на нивоу објеката у оквиру стручног усавршавањеа 

унутар установе. 

 

10.8. СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ 

 

Током радне 2015/16. године, реализовани су следећи семинари који нису били  у 

организацији Установи ( Удружење васпитача и медицинских сестара..) 

 

 

РБ Семинари 

 

Време 

реализације 

учесници 

1 -„Моја васпитна група је 

посебна“  

 

Мала сирена 

13.12.2015. 

Васпитачи 

2 „Са родитељима од 

проблема до решења“ 

Креативни 

центар 

01.04.2016. 

Васпитачи 

3 -„Више од игре“ – драмски 

метод и драмске технике у 

раду са децом  

 

„1001 радост“ 

17 и 18.10.2015. 

Васпитачи 

Медицинске сестре -

васпитачи 

4 „Подршка дечијем развоју 

– тешкоће као изазов“ 

„1001 радост“ 

23. и 24. 04.2016. 

Васпитачи 

 

 

5 „Тимски рад у процесу 

планирања“ 

Бисери 

23.01.2016. 

 

Васпитачи 

6 „Мала ликовна трилогија“ 19.06.2016. Васпитачи 

 

 

7. „Инклузивно образовање 

- принципи и стратегије 

учења деце са сметњама 

8 – 10. 05. 2016  

 

Директор, психолог, 

васпитач 
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у развоју“ 

 

 На наведеним семинарима учествовали су васпитачи и медицинске сестре васпитачи   

и евиденција о њихов учешћу (имена и презимена учесника) постоји код представника Удружења 

васпитача и медицинских сестара васпитача на нивоу Установе. 

 

 

 

 

 

 

 IV  Научно стручна конференција међународног карактера 

 

У  организацији Балканског Савеза Удружења  васпитача одржана од 18.-20.09.2015. год у 

Охриду. Нашу ПУ „ Чика Јова Змај“ представљала три рада : 

 

1) „Растемо заједно-приближавање, увођење и  активно укључивање родитеља у планирање и 

реализацију ВОР-а 

Презентатори: Драгана Вучић Ђурић и Снежана Станковић 

 

2) “Културна авантура за предшколце- развијање родитељских компетнција за побољшање и 

квалитетно коришћење слободног времена са децом 

Презентатори: Драгана Тодоровић и Снежана Вулетић 

 

3) „Од вртића до факултета зеленом руком путујемо око света“- примери ВОР кроз посебне 

програме 

Презентатори:Момчиловић Верица,Стоиљковић Славица, Станковић Снежана 

 

Стручном скупу присуствовала је и директор Установе Лидија Хутовић. 

На Стручној конференцији презентовали радове васпитачи из Србије, Словеније, 

Македоније, Републике Српске. 

 Стручни скуп:  „Предшколско васпитање  и образовање по мери сваког детета“ 

08.12.2015.године, хотел Тулип ин, Нови Београд, Стручном скупу присуствовали стручни 

сарадници  педагог, психолог и логопед и два васпитача. 

 Cтручнa конференција за васпитаче СУВС-а 21 – 24. април 2016, Кладово 

Tема стручног скупа je била: „Вртић као отворени систем – искуства и изазови”. 
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У два дана (22. и 23. април), у девет простора (без репризе) презентовано је 67 радова 

васпитача и стручних тимова из ПУ Србије. Нашу Предшколску установу „Чика Јова Змај” 

представљала су четири рада. 

- Пета сесија – први дан: ОТВОРЕНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПРЕМА ПОРОДИЦИ 

– Грађење партнерских односа према породици у предшколској установи: „Грађење 

партнерских односа у групи на релацији дете – родитељ –васпитачи“ (заједничко 

праћење дечјег развоја и напредовања), аутори – Драгана В. Ђурић и Снежана Станковић 

- Прва сесија – први дан: ОТВОРЕНОСТ НА НИВОУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У УСТАНОВИ – 

Самовредновање у функцији подизања квалитета, продукти тимског рада: „Кад деца уче 

децу” (самопоштовање, самопоуздање, емпатија и децентрација, међугенерацијска сарадња), 

аутори – Ана Милићевић и Ирма Дујаковић  

- Друга сесија – први дан: ОТВОРЕНОСТ НА НИВОУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У УСТАНОВИ – 

Самовредновање у функцији подизања квалитета, продукти тимског рада – „Уметност у 

дечјем свету”, аутори – тим вртића „Љоља”  

 Пета сесија – други дан : ОТВОРЕНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПРЕМА ОКРУЖЕЊУ – 

Сарадња предшколске установе са локалном заједницом: „Од вртића до факултета, зеленом 

руком путујемо око света” (породица и локална заједница – партнери одрживог развоја и 

животне средине), аутори Верица Момчиловић и Славица Стоиљковић, коаутор Снежана 

Станковић. 

 

 XIX сусрети сестара предшколских установа Србије, 19 – 22. мај 2016. 

Радови ПУ „Чика Јова Змај” презентовани на XIX сусретима сестара ПУ Србије одржаним 

од 19 – 22. 05. 2016. године у хотелу „Јуниор”, Брзеће, Копаоник. 

-Рециклирани материјал као реквизит у моторичким играма деце у јаслама 

 Петра Поповић – мед.сес. васпитач 

 Јелена Видаковић – мед.сес. васпитач 

 Др Андрија Пештерац – стручни сарадник за физичко  

- Сензорно перцептивна стимулација кроз активност Ситне моторике деце у јаслама 

 Марина Филиповић – мед.сес. васпитач 

 Валентина Конатар – мед.сес. васпитач 

 Др Андрија Пештерац – стручни сарадник за физичко 

-Активности којима се утиче на развој говора кроз игре бојама – игре препознавања, 

разликовања, именовања боја у оквиру различитих активности деце од 2 до 3 године   
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 Милица Миловано – мед.сес. васпитач 

 Сања Јовичић – мед.сес. васпитач 

 Тамара Промицач – мед.сес. васпитач 

- Развијање сарадње са породицом кроз игру улога  

 Сања Терзић – мед.сес. васпитач 

 Маријана Станковић – мед.сес. васпитач 

 Марија Рајачић – мед.сес. васпитач 

-Презентација „Родитељ као сарадник у усмереним активностима”, медицински тим 

„Лептирића” 

 XIII  Истраживачки дани васпитача Београда, Учитељски факултет, Љутице Богдана 46, 

Београд, 27- 29 маја 2016. 

 

 Дани васпитача Београда,11- 15. априла 2016. године, Дечји културни центар,  ''КОНКУРС ЗА 

НАЈБОЉЕ ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО'' 

 

 

 

 

 

11. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА 
 

Током радне 2015/16. године педагози Установе своје приоритетне задатке реализовали су у 

следећим областима: 

 

ОБЛАСТИ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ ЗАДАТАКА 

 

1.ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

-Учествовање у изради плана самовредновања и инструмената за 

самовредновање области Етос (израда инструмената, 

одређивање узорка, два актива са ширим тимом, рад на 

прикупљању и обради података, израда извештаја), током радне 

године 

 

- Анализа критеријума успешности и инструмената за праћење 

развојног плана; на основу извештаја о самовредновању урађен је 

Анекс развојног плана,фебруар-април 2016. године. 

 

- Учествовање у изради плана и реализацији посебних и 

специјализованих програма и пројеката Установе  
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програма и пројеката Установе (Монтесори вртић – вртић 

Пинокио, НТЦ програм – вртић Наша деца, Бисери – 

дечји вртић као креативни центар, Еко-школа – вртић 1001 

радост, Културна 

Авантура – вртић Чика Јова Змај 2,Рано препознавање поремећаја 

говора и социо-емоционалног развоја деце – јасле 1001 радост, 

Грађење пријатељства – вртић Љоља, Сајам науке), током радне 

године 

 

- Учествовање у изради акционих планова објеката и мини 

пројеката на нивоу васпитних група, почетак радне године 

 

- Учешће у осмишљавању планова индивидуализације за децу са 

посебним образовним потребама, током радне године 

 

2.ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

- Рад на развијању и примени инструмената за самовредновање 

области Етос, током радне године 

 

- Рад на унапређивању васпитно-образовног рада према 

стандардима квалитета рада ПУ, током радне године 

 

- Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма 

увођења у посао, март 2016. 

 

3.РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

- Педагошко- инструктивни рад са менторима и приправницима 

(кроз рад актива ментора и приправника), током радне године 

 

- Пружање подршке васпитачима у реализацији угледних 

активности, излагања на стручним скуповима, родитељским 

састанцима и изради дидактичких средстава, током радне године 

 

- Пружање подршке васпитачима за учешће на Фестивалу 

музичког стваралаштва деце и васпитача «Цврчак», март 2016. и 

Фестивалу дечјих драмских уметности «Дедар», мај 2016. 

 

- Анализа уочених тешкоћа при преласку деце из јасала у вртић и 

адаптацији новоуписане деце; планирање адаптације и начина 

укључивања родитеља, током радне године 

 

- Рад са васпитачима и медицинским сестрама васпитачима на 

реалиацији посебних и специјализованих 

програма и пројеката Установе (Монтесори вртић – вртић 
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Пинокио, НТЦ програм – вртић Наша деца, Бисери – 

дечји вртић као креативни центар, Еко-школа – вртић 1001 

радост, Културна 

Авантура – вртић Чика Јова Змај 2,Рано препознавање поремећаја 

говора и социо-емоционалног развоја деце – јасле 1001 радост, 

Грађење пријатељства – вртић Љоља, Сајам науке), током радне 

године 

 

- Рад са васпитачима и медицинским сестрама васпитачима на 

развијању сарадње вртића и јаслица у комбинованим објектима 

(кроз пројекте „Шта све дете може кад му другар помаже“; „Кад 

деца уче децу“) 

 

- Рад са васпитачима на естетском и педагошком обликовању 

простора, током радне године 

 

- Рад са васпитачима на унапређивању вођења педагошке 

документације, током радне године 

 

- Стручно усавршавање васпитача и медицинских сестара 

васпитача кроз стручне активе, током радне године 

 

4.РАД СА ДЕЦОМ 

- Рад са децом одвијао се у оквиру редовних задатака, обилазака 

објеката и у оквиру реализације посебних програма и пројеката 

Установе, током радне године 

 

- Учествовање у изради педагошких профила за децу којој је 

потребна додатна подршка, током радне године 

 

- Праћење деце са сметњама у развоју и поремећајима у 

понашању, током радне године 

 

5.РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

- Израда анкета за родитеље у вези са виђењем и комуникацијом са 

ПУ и обрада добијених резултата (за потребе самовредновања рада 

Установе) 

 

- Пружање стручне подршке породици са циљем унапређивања 

родитељских компетенција кроз писане материјале и 

Саветовалиште 

 

- Осмишљавање и организовање заједничких активности родитеља и 

деце у оквиру посебних програма и пројеката 
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6.РАД СА 

ДИРЕКТОРМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима одвијала се у 

оквиру рада стручних тимова, комисија и радних група кроз 

заједнички рад и редовну размену информација на састанцима и 

путем мејла 

 

7.РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

Педагози Установе учествовали су у раду следећих стручних 

органа и тимова: 

 

- Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

- Тим за самовредновање 

- Тим за инклузивно образовање 

- Актив ментора и приправника 

- Актив за развојно планирање 

- Управни одбор 

- Педагошки колегијум 

- Стручни активи васпитача и медицинских сестара васпитача 

- Радна група за израду стратегије развоја предшколског  образовања 

и васпитања у граду Београду 

 

8.САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима 

и јединицом локалне самоуправе одвијала се у оквиру редовних 

задатака педагога у Установи. Заступљена је сарадња са: ОШ, 

Центром за социјални рад – Одељење Вождовац и Одељење 

Звездара, Клиником за неурологију и психијатрију за децу и 

омладину, Заводом за психофизичке поремећаје и говорну 

патологију „Др Цветко Брајовић“, Филозофским факултетом 

Универзитета у Београду, Одељење за педагогију, Институтом за 

нуклеарне науке „Винча“, Институтом за мол.генетику и генетичко 

инжењерство, и струковним удружењима 

 

 

9.ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

одвијало се у оквиру редовних задатака педагога у Установи. 

 

Педагози су похађали следеће акредитоване стручне скупове и 

семинаре: 

"НТЦ систем учења – развој укупних способности детета"; 

„У свету сенки – водич кроз подршку детету жртви породичног 

насиља, злостављања и занемаривања“;  

"Предшколско дете и класична музика"; 

„Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул I 

"Пројекти у предшколској установи"; 
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„Основни базични курс Монтесори програма – I део“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПСИХОЛОГА 
 

 

Поред редовних задатака током радне 2015/16. године, психолози Установе су реализовали 

следеће приоритне задатке по областима:  

 

ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ ЗАДАТАКА 

1. ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

-Учествовање у изради плана самовредновања области 

ЕТОС 

- Учествовање у планирању мера индивидуализације за 

децу са сметњама у развоју 

2. ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 

- Рад на изради и примени инструмената за вредновање 

 

-Учешће у вредновању области 

ЕТОС 

- Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 

за децу са сметњама у развоју 

 

З.РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

У оквиру ове области највише су реализовани следећи 

задаци: 

- Пружање помоћи васпитачима у припремама за излагања 

на стручним скуповима (одабир активности, израда резимеа 

и сл.) 

 

- Оснаживање васпитача за рад са децом са сметњама у 

развоју 
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- Укључивање у рад на естетском и педагошком 

обликовању простора 

 

4. РАД СА ДЕЦОМ - Учествовање у изради педагошког профила детета и 

планирању мера индивидуализације за децу којој је 

потребна додатна подршка 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

 

- Реализација индивидуалног саветодавног рада са 

родитељима, са посебним акцентом на родитеље деце са 

сметњама у развоју 

- Реализација тематских родитељских састанака (ППП и 

полазак деце у школу) 

 

6. РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру 

рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација 

- Сарадња са персоналним асистентима на координацији 

активности у пружању подршке деци са сметњама у развоју 

- Учешће у раду педагошког колегијум 

- Рад у активу за развојно планирање 

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 (сарадња 

са интересорном комисијом, рад са родитељима и сл.) 

Учешће у раду Тима за самовредновање 

- Рад у уписној комисији 

 

 

 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА  ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

Током радне 2015/16 године, стручни сарадник за физичко васпитање је , поред редовних, 

радио на следећим приоритетним задацима: 
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    ОБЛАСТИ 

 

                                     ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 

1.ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ      

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ  

РАДА 

- Учешће у изради годишњег плана рада Установе. 

- Учешће у изради годишњег извештаја о раду Установе. 

- Заједничко осмишљавање планова рада са васпитачима и 

медицинским сетрама, из области физичког васпитања, за 

различите узрасте и временске периоде, на основу резултата 

запажања. 

- Тимско планирање у оквиру Акционог истраживања, у 

објектима који су бирали теме  из области физичког 

васпитања. 

- Реализација плана рада  стручног сарадника за физичко 

васпитање. 

2.ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

- Праћење и вредновање васпитно-образовног рада у 

Установи вршено је у току редовних обилазака радних 

јединица од стране стручног сарадника за физичко 

васпитање; обиласци су праћени консултацијама, 

сугестијама, заједничким акцијама и активностима, по 

потреби заједничким састанцима са педагошким  особљем 

радних јединица или објекта, и  другим видовима стручне 

размене у оквиру инструктивно-педагошке активности. 

- На основу анализе реализације физичког васпитања у 

Установи (моторичке активности деце), испоставља се да је 

у наредном периоду неопходно радити на редовности и 

систематичности; физичко вежбање и кретање би требало да 

буде свакодневно, као и боравак деце на отвореном 

простору (јер је и потреба деце за кретањем и моторном 

активношћу „свакодневна“), при чему се део физичког 

васпитања може третирати као „рутина“ у режиму дана 

(нпр. превентивно вежбање), а део као компонента 

комплекснијих активности подложна дозоирању и варирању 

захтева...; у сваком случају и квантитативна и квалитативна 

димензија физичког васпитања су од значаја за „правилан“ 

раст и развој деце, као идобробит деце у самој активности; 

требало би наставити са успостављањем система запажања, 

планирања и евидентирања васпитно-образовног рада у 

области физичког васпитања, како би што већи број 

васпитача и медицинских сестара, у оквиру својих стручних 

компетенција били у ситуацији да прате и разумевају ефекте 

активности на релевантне процесе раста и развоја деце као и 

своје место и улогу у васпитном процесу. 
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3.РАД СА  

ВАСПИТАЧИМА 

- У оквиру рада Радних група за физичко васпитање јасала 

и вртића и „система повратних информација“ 

„реализоване су следеће стручне теме:  

а) у вртићу, „ Реализација дечјег матарона и спортске 

игре предшколаца Београда“, 01.04.2016.; 

б) у јаслама, „Заједничке активности деце и родитеља у 

јаслама“,  07.04.2016.  

      -       Одржао сам Актив медицинских сестара-васпитача,  

               31.05.2016. са темом  „Презентација радова са 

стручних  

               сусрета медицинских сестара Србије одржаних на  

               Копаонику од 19.-22.05.2016. 

       -      Одржавање  састанака са педагошким особљем 

радних   

               јединица и објеката током године са стручним 

темама    

              (према потребама и интересовањима). 

-  Сарадња са васпитачима и медицинским сестрама у радним 

јединицама које су се определиле за Акциони план из 

области физичког васпитања. 

- Сарадња са медицинским сестрама ДЈ“Љиљан“ на припреми 

рада „Пластична флаша као реквизит у моторичким 

активностима деце у јаслама“. 

- Сарадња са медицинским сестрама ДЈ „1001 радост“ и 

„Сестре Букумировић“ на припреми рада „Сензорно-

перцептивна стимулација кроз активности ситне моторике 

деце у јаслама“. 

- Сарадња са медицинским сестрама ДЈ“Шећерко“ на 

припреми рада „Покретене и елементарне игре  деце 

јасленог узраста на отвореном простору“. 

- Сарадња са медицинским сестрама ДЈ“Дечја радост“ на 

припреми рада „Сензорно-перцептивна стимулација кроз 

игру деце у јаслама“. 

- Сарадња са васпитачима ДВ“Невен“, ДВ“Сестре 

Букумировић“ и ДВ“1001 радост“ у осмишљавању и 

организовању заједничких активности деце и родитеља  у 

вртићу. 

- Сарадња са васпитачима ДВ“Бисери“ у оквиру њихових 

припрема за реализацију манифестације „Змајада“. 

4.РАД СА ДЕЦОМ        -      Креирање  специфичних  индивидуалних програма 

за децу   

              са сметњама у развоју. 
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       -      Реализација  различитих типова и видова 

активности са      

              децом, од спортско-рекреативних  до активности 

чија је  

              сврха едукација васпитног особља. 

5.РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО  

СТАРАТЕЉИМА 

- Реализација заједничких активности родитеља и деце у 

вртићу и јаслама. 

- Одржавање родитељских састанака са стручним темама. 

- Индивидуални разговори, савети, сугестије... 

6.РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

- Сарадња са директором Установе и стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација. 

- Сарадња са стручним сарадницима у вези различитих 

типова и врста планирања, као и на плану текућих 

педагошких дешавања у Установи. 

 

7.РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

- Учешће у раду Тима за развојно планирање и ширем Тиму 

за самовредновање. 

-  Учешће у раду Актива стручних сарадника за физичко 

васпитање Београда. 

- Учешће у раду тима ЗУОВ-а на изради Основа програма 

васпитно-образовног рада. 

8.САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са Удружењима  медицинских сестара, васпитача и 

стручних сарадника ПУ Србије на припреми организацији и 

реализацији  Стручних конференција у току радне године (и 

других видова сарадње, Комидије, Радне групе...):  

*8-11.10.2015; Копаоник,Стручни сусрети медицинских 

сестара  ПУ Србије; 

*15-18.10.2015; Златибор, Стручни сусрети стручних 

сарадника и сарадника ПУСрбије; 

*12-15.11.2015; Вршац, Стручни сусрети медицинских 

сестара из области превентивно-здравствене заштите  ПУ 

Србије; 

*22-24.01.2016; Кончарево, Комисија МСС, доношење 

критеријума за избор радова за стручне сусрете 

*20-21.02.2016; Смедерево, Стручни сусрети васпитача 

Србије; 

*10-13.03.2016; Сомбор, Комисија МСС за одабир радова за 

Стручне сусрете; 

*18-21.05.2016; Копаоник , Копаоник,Стручни сусрети 

медицинских сестара  ПУ Србије; 
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*02-05.06.2016; Бања Ждрело, Стручни сусрети 

медицинских сестара из области превентивно-здравствене 

заштите  ПУ Србије; 

На стручним сусретима појединих удружења  сам 

учествовао у својству предавача на Пленарном делу, 

модератора, реализатора стручних радионица, презентатора 

стручних радова (наши радови презентовани на овим 

скуповима су веома добро прихваћени од стране стручне и 

педагошке јавности присутних учесника). 

- Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја, Филозофским факултетом и ЗУОВ-ом, кроз 

активности везане за доношење Основа програма и 

реализацију акредитованих семинара „Спортико Змај“. 

- Сарадња са Општином Вождовац,  друштвом Пријатеља 

деце Вождовца , и СЦ“Шумице“ на организацији и 

реализацији  манифестација „Змајада“  и „Крос ртс-а“ . 

- Сарадња за Секретаријатом за образовање и дечју заштиту 

на реализацији манифестације „Дечји маратон“. 

9.ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање одвијало се у оквиру редовних задатака. 

 

 

 

 

 

14. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЛОГОПЕДА 
 

 

Рад стручног сарадника – логопеда за радну 2015/2016.годину обухватао је следеће задатке: 

 превенција говорно-језичких поремећаја 

 детекција  деце са говорно-језичким одступањима 

 подстицање говорно језичког развоја 

 корекција  артикулационих  одступања 

  сарадња са стручним сарадницима,сарадницима и васпитачима у циљу креирања 

подстицајних услова за развој говора код деце  

 саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце. 

 

ОБЛАСТ РАДА ЗАДАЦИ 
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Планирање и 

програмирање 

васпитно 

образовног рада 

 

- Учешће у изради годишњег програма рада ПУ са акцентом на годишњи 

програм рада стручног сарадника логопеда -јун/јул 2016.год. 

- Учешће у изради годишњег извештаја рада ПУ са акцентом на годишњи 

извештај рада стручног сарадника логопеда - јун/јул 2016.год. 

- Израда месечних планова рада стручног сарадника логопеда-  задња 

недеља текућег месеца. 

- Учешће у изради плана личног стручног усавршавања и професионалног 

развоја- током године. 

- Учествовање у припреми индивидуалног васпитно-образовног плана за 

децу- током године. 

- Учешће у изради интерне бодовне листе праћења стручног усавршавања 

на нивоу установе. 

 

Праћење и 

вредновање 

васпитно 

образовног рада 

 

 

- Праћење  васпитно образовног рада на нивоу детета, васпитне 

групе,објекта у току  боравака у објектима  и васпитним групама, са 

акцентом  на активности из области говорно-језичког развоја. 

- Праћење и анализа примерености облика, метода и средстава васпитно 

образовног рада са потребама и могућностима деце, као и деце са 

проблемима у говорно језичком развоју. 

- Праћење развијености говора и подстицање говорно-језичких функција 

код деце на раном узрасту. 

- Праћење напредовања говорно језичког развоја и графомоторике деце са 

којима је организован логопедски рад ( током корекције) и у васпитној 

групи. 

 

 

Рад са 

васпитачима 

 

 

- Пружање помоћи и подршке васпитачима за планирање,реализацију и 

 евиденцију о васпитним активностима  у току рада са децом, код којих 

постоје одступања у говорно језичком развоју  

- Упознавање васпитача са дететкованим говорно језичким поремећајима 

код деце-у току боравка у објектима . 

-Саветодавно инструктивне  активности за разумевање и усвајање нових 

речи код деце ( богаћење речника за све узрасне групе)- у току боравка у 

објектима. 

-Учешће у раду саветовалишта на нивоу ПУ. 

-Сарадња са васпитачима при изради и коришћењу  дидактичког 

материјала у раду са децом, са акцентом на центре за развој говора. 

- Реализација стручног актива на нивоу ПУ са темом: ,, Самоефикасност 
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васпитача у инклузивним групама'' 31.03.2016.год.вртић ,,Сестре 

Букумировић''-сарадња са Тимом за инклузивно образовање. 

-Тематска предавања за васпитаче и родитеље Љиљан, Чика Јова 2, 1001 

радост са темама о развоју говора и графомоторике. 

-Рад на припреми радова за ССМСС 1001 радост, Шећерко 

-Рад са васпитачима и медицинским сестрама васпитачима на попуњавању  

Развојних скала за процену комуникативних способности  деце  на основу 

запажања о развоју деце. 

- Израда ,,Корисних савета логопеда'' као стручних упутстава за васпитаче 

и родитеље, са темама из области развоја говора. 

 

Рад са децом 

 

 

- Реализовано је  461 третмана неправилности у изговору појединих 

гласова код деце. 

- Континуирано је реализован  превентивно корективни рад са децом 

базиран на вежбама логомоторике, графомоторике, фине 

моторике,богаћење речника... у оквиру васпитних група. 

- Тријажним логопедским испитивањем обухваћено је 756 деце 

предшколског узраста.Од тог броја код 381 деце се детектују одступања у 

изговору појединих гласова, што чини преко 50% деце са одступањима у 

изговору гласова од укупно испитане деце у години пред полазак у школу. 

 

Рад са 

родитељима 

 

 

- Реализовано је  584 саветодавно инструктивних   разговора са 

родитељима. 

- Учешће у саветовалишту на нивоу ПУ у сарадњи са осталим стручним 

сарадницима, током године. 

- Сарадња са родитељима у току прикупљања података о деци која су 

обухваћена корективним логопедским радом, током године. 

- Сарадња са родитељима у виду саветодавно консултативне размене о 

напредовању деце током логопедског рада. 

- Израда ,,Корисних савета логопеда'' као стручних упутстава за васпитаче 

и родитеље, са темама из области развоја говора. 

-Реализација тематских  родитељских састанака ,,Рано препознавање 

поремећаја говора и социо-емоционалног развоја детета“ 

06.04.2016.год.јасле ,,1001 радост ,,Развој говора''23.11.2015.год. јасле 

,,Љиљан''  ,,Развој говора'' 24.11.2015.год.вртић ,,Чика Јова'' ,,Растемо 

заједно''03.12.2015.год.вртић ,,Наша деца''. 

-Израда и анализа анкете за родитеље о развоју говора и комуникацији код 

деце јасленог узраста. 

Рад са 

директором, 

 

 



95 
 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

детета 

-Током године одвијао се рад  кроз састанке са директором, стручнним 

сарадницима и сарадницима,такође и  рад у радним групама и тимовима 

на нивоу установе . 

-Рад са стручним сарадницима логопедима- приправницима и волонтерима  

у виду менторства и увођења у посао:  ПУ,, Дечји дани''-два приправника,  

ПУ ,,Наша радост''-један приправник и један  приправник –волонтер у 

нашој ПУ. 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 

- Учешће у оквиру рада тима за самовредновање у ПУ, током године. 

-Учешће у раду тима за развојно планирање ПУ, током године. 

- Учешће у оквиру  рада тима за инклузивно образовање, током године. 

- Учешће у раду педагошког колегијума, током године.  

-Учешће у раду радне групе за израду бодовне листе стручног 

усавршавања, током године. 

 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

 

 

- Сарадња са Удружењем логопеда Београда и Србије. 

- Сарадња са Удружењем стручних сарадника и сарадника Београда, члан 

програмског одбора за планирање и реализацију стручног скупа стручних 

сарадника и сарадника на нивоу Србије и рецензент за избор радова за 

стручни скуп. 

- Сарадња са Удружењем медицинских сестара васпитача Србије. 

- Активна сарадња и размена са другим ПУ у Београду и Србији у виду 

посете, стручних састанака, консултација о раду стручних сарадника 

логопеда и унапређењу васпитно образовне праксе, током године. 

- Сарадња са Домом здравља Вождовац и Развојним саветовалиштем. 

- Сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 

остврена је кроз реализацију практичне наставе студената четврте године 

логопедског смера, од  18.04.2016. год. до 06.05.2016.год.,  и кроз  

менторски рад током завршне праксе, од 16.05.2016.год.до 27.05.2016.год.  

- Сарадња са Заводом за говорну патологију реализована је упућивањем 

деце са говорно-језичким и другим одступањима у психофизичком 

развоју, као и њиховом  даљем праћењу. 

- Сарадња са Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину 

Београд, у  оквиру пројекта ,,Рано препознавање поремећаја говора и 

социо емоционалног развоја детета“, јасле ,,1001 радост“. 

 

Вођење  

евиденције 

и стручно 

усавршавање 

 

- Редовно вођење радне књиге стручног сарадника-логопеда. 

- Редовно вођење евиденције о логопедском испитивању и праћењу деце 

кроз логопедске картоне и развојне скале за процену комуникативних 

способности деце, као и вођење евиденције о логопедском раду са децом. 
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-Редовно ажурирање професионалног портфолиа.  

- Организовање и присуство активима на нивоу ПУ и ван ње : 

    Актив тима за инклузивно образовање,,Самоефикасност васпитача у 

инклузивним групама'' 31.03.2016.год.вртић ,,Сестре Букумировић''       

    Актив приправника логопеда  ,,Утицај медија на говорно језички развој 

деце предшколског узраста'', 18.05.2016.год. ПУ Бошко Буха. 

   

     Активи  логопеда ПУ Београда 15.09.2015.год. ПУ 11 април; 

15.12.2015.год.ПУ Чика Јова Змај; 07.03.2016.год.ПУ Чика Јова Змај. 

-Присуство стручним скуповима, трибинама, стручним предавањима, 

манифестацијама, конференцијама: 

     Стручни скуп ,,Предшколско васпитање и образовање по мери сваког 

детета'' 08.12.2015.год.Београд. 

     Округли сто,,Унапређивање предшколског васпитања и образовања'' 

09.02.206.год.Скупштина града Београда. 

     Монтесори скуп ,,Монтесори учење – примери добре 

праксе''27.02.2016.год. ПУ Чика Јова Змај. 

     Трибина ,,Невидљиви''-поводом Светског дана особа са аутизмом 

01.04.2016.год.општина Стари град. 

      Научно- стручна конференција логопеда Србије ,,Поремећаји 

флуентности'' 27.05. и 28.05.2016.год.Београд. 

      Стручни сасатанак о нацрту препорука за развој система акредитације 

програма и предшколских установа у Србији 15.06.2016.год. Београд. 

      Учешће у програмском одбору 9. Сусрета стручних сарадника и 

сарадника ПУ Србије – 15.-18.10.2015. на Златибору. 

       Учешче у форми предавача на стручном скупу сестара васпитача на 

нивоу Србије са темом Развој говора подстицање и рана детекција, на 

Копаонику од 08. – 11.10. 2015. 

-Учешће на семинарима: 

      Обука АБА метода ,,Аутизам и терапијске интервенције-технике, 

управљање понашања и образовања'' 15.04.2016.год-18.04.2016.год. 

Зрењанин. 
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15. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА 
 

 

ОБЛАСТ 

РАДА 

               Реализација плана рада социјалних радника 

Током радне године, социјални радници су радили на реализацији 

следећих задатака: 

Планирање и 

програмирање 

социјалног 

рада 

-Учешће у изради годишњег извештаја о раду ПУ са акцентом на 

годишњи извештај о раду сарадника соц.радника. 

-Учешће у изради годишњег извештаја о раду ПУ. 

-Учешће у изради индивидуалног оперативног извештаја о раду. 

 

Активности на 

унапређивању 

социјалне 

функције ПУ 

 

- Учешће у пријему деце у установу током године. 

- Учешће у формирању васпитних група са нагласком на децу из 

друштвено осетљиве средине. 

 - Праћење попуњености капацитета ПУ (јаслица-вртића-ППП) 

 - Вођење података о статусима породице и деце. 

 

Рад са 

васпитачима 

 

-Рад са васпитачима у циљу сагледавања потреба деце и породице, са 

нагласком на децу из друштвено осетљивих група. 

 -Сарадња са васпитачима у домену идентификације развојних 

проблема поједине деце, условљених породичним и социјалним 

разлозима. 

 

Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

 

 -Током године остварен је велики број индивидуалних и тимских 

разговора са родитељима/старатељима, у циљу решавања породичних 

проблема.         

 -Учешће у раду Саветовалишта за родитеље и запослене у сарадњи са 

стручним сарадницима установе. 

-Пружање стручне помоћи родитељима/старатељима око остваривања 

права из домена соц.заштите, и упућивање у институције где могу 

права и остварити (Градски центар за соц.рад, суд). 

 -Континуирана сарадња са родитељима/старатељима  у циљу праћења 

развоја деце и пружање подршке и помоћи око решавања изражених 

проблема у функционисању детета и породице. 

 

     Рад са       

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

-Континуирано праћење броја уписане деце из маргинализованих група 

и информисање директору и стручним сарадницима. 

-Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада 

стручних тимова и размена информација.   
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асистентом 

 

 

Рад са 

запосленима у 

Установи 

-Информисање запослених о остваривању права на родитељски 

додатак.                                              

-Учешће у раду тима за проверу радне способности. 

-Индивидуални саветодавни рад са запосленима у циљу превазилажења 

породничних проблема. 

 

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.  

-Рад у уписној комисији током године. 

-Тим за проверу радне способности. 

-Актив за развојно планирање. 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијам

а, удружењима 

и јединицом 

локалне 

самоуправе 

 

-Сарадња са Градским Центром за соц.рад: 

 Одељење Вождовац, Одељење Звездара, Одељење Раковица. 

-Сарадња са Центром за заштиту одојчади и деце, Звечанска 7. 

-Женски аутономни центар. 

-МУП-насиље у породици. 

 -Сарадња са Удружењем стручних сарадника и сарадника Београда. 

 -Активна сарадња и размена са другим ПУ у Београду у виду посета, 

стручних састанака и предавања-актива у циљу унапређења 

соц.функције ПУ. 

-Сарадња са градским институцијама у циљу унапређивања 

хуманитарних активности:  

*„Снежна чаролија“(деца ППП ОШ“Доситеј Обрадовић“ са 

васпитачем. 

*“Новогодишња кутија“(деца из материјално угрожених породица) 

 

Вођење  

документације, 

припрема за 

рад и стручно 

усавршавање 

-Активи социјалних радника : 

*ПУ Врачар 

*ПУ Земун-предавач проф.др.Ана Гавриловић. 

*ПУ Врачар-предавачи Славица Милојевић (Републички завод за 

социјалну заштиту) и Саша Стефановић(Мрежа организација за децу 

Србије). 

 

  

-Тематски састанци на локалном нивоу (суд, полиција, Градски центар 

за соц.рад, Аутономни женски центар, ОШ, ДЗ, ПУ) у циљу спречавања 

и реаговања на насиље, злостављање и занемаривање. 
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16. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 
 

 

Током 2015-2016. године планирање и реализација задатака превентивно здравствене 

заштите ослањала се на Основне законске одредбе Закона о друштвеној бризи о деци и Закона о 

предшколском васпитању и образовању , Правилник донет од стране Министарства здравља 

(Службени гласник РС бр 73/94).Спровођењем задатака из Програма превентивне здравствене 

заштите обезбеђивало се остваривање права детета на правилан психофизички развој, формирање 

позитивног односа према здрављу као и едукацији одраслих ,родитеља и запослених,  из ове 

области.  

Задаци из Превентивне здравствене заштите односили су се на: 

- стварање услова за безбедан и оптималан психички и физички развој 

-  формирање навика које воде очувању здравља, дневну контролу здравственог стања деце, 

периодичну контолу општих хигијенско епидемиолошких услова  

- вођење и поставку савремених стандарда у организацију превентивно здравствене заштите 

- едукацију медицинских сестара које раде на планирању и реализацији овог Програма 

- проналажење оптималних решења за ситуације које нису свакодневне и уобичајене за брзо и 

правовремено реаговање медицинских сестара 

- обуку за нове приступе у планирању и реализацији  превентивних мера за евентуално нове 

епидемије и пандемије.  

Општи подаци организације рада   носиоци активности на спровођењу Програма 

превентивне здравствене заштите били су здравствени радници и то: медицинске сестре-васпитачи 

у јаслама, сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадници за 

унапређивање превентивне здравствене заштите. Сарадника на реализацији превентивне 

здравствене заштите има 20 и они су у 10 објеката свакодневно обављали задатке Програма, а у 

осталим објектима сваки други дан. У фебруару месецу 2016. године примљен је четврти сарадник 

на унапређивању превентивне здравствене заштите. Редовни састанци директора и сарадника 

током године допринели су бржем решавању свакодневних проблема у раду, помоћ у отклањању 

одређених неправилности, бољој размени информација... Значајно место заузимају радници на 

одржавању хигијене, сервирке и техничко особље који су свакодневним радом одржавали 

потребан ниво хигијене и спроводили одређене задатке који су доприносили  очувању здравља 

деце у ПУ. За реализацију програма превентивно-здравствене заштите, поред запослених у 

Установи, помоћ пружају и надлежне Установе са својим службама и то: 

- Градски завод за јавно здравље, 

- Дом здравља „Вождовац“, 

- Завод за биоциде и медицинску екологију, 
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- Републички санитарни инспекторат 

-Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ 

-Универзитетска дечија клиника 

-Градски завод за хитну медицинску помоћ  

-Институт за јавно здравље Србије “Др. Милан Јовановић Батут“ 

-ЈКП „Градски водовод и канализација“ 

-ЈКП „Градска чистоћа“ 

-Инспекторска служба комуналне полиције 

-„Беозоохигијена“ 

 

Превентивна делатност медицинских сестара Медицинске сестре јаслених група 

предузимале су задатке из програма укључујући: јутарњи пријем, негу, исхрану, боравак на 

отвореном простору, здравствено васпитни рад са децом, рехидратацију деце, осмостаљивање деце 

у погледу хигијенских навика и др. С обзиром на важност превентивне здравствене заштите у 

овом узрасту деце, радило се на едукацији родитеља кроз индивидуалне разговоре, родитељске 

састанке, угледне активности и здравствене паное са актуелним темама: „Болести прљавих руку“ 

„Имунитет“, „Календар вакцинације“, „ Вашљивост“, „Превенција цревних инфекција“, 

„Варичеле“, „Алергије“.                                     

 Сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите планирале су и реализовале 

своје активности у сарадњи са сарадницама на унапређивању превентивне здравствене заштите , 

по потреби укључујући остале сараднике и родитеље. Свакодневно су обављале јутарњу и 

продужену тријажу, надзор над спровођењем исхране деце, прикупљале су здравствене потврде и 

евидентирале разлоге одсуствовања деце из колектива и на тај начин пратиле епидемиолошку 

ситуацију, учествовале у превентивним активностима стоматолога... У раду су се  поштовале  

препоруке Градског завода за јавно здравље, Секретаријата за образовање и дечју заштиту и 

Министарства здравља тако да је у овом периоду била значајна стручна препорука и мишљење 

које се односи на поступање са децом у Предшколској установи при појави вашљивости главе од 

Градског завода за јавно здравље као стручно мишљење за извођење и боравак деце ван објекта у 

летњем периоду. Сарадња са члановима уписне комисије око разматрања остљивих категорија 

деце за пријем и распоред  у ПУ, као и сардања са радном групом која је оформљена ради 

унапређења комуникације и повезаности појединих служби раду. 

На иницијативу директора Установе сарадници на унапређивању превентивне здравстевене 

заштите спровели су анкету за руководиоце јаслица и  сараднике на реализацији превентивне 

здравствене заштите у циљу увида у начин  реализације задатака током  протекле радне године и 

сагледавања слабих и јаких страна при реализацији програма. 

Информације које су добијене анкетом указале су да је потребно: 

1. Чешће одржавање састанака сарадника на унапређивању превентивне здравствене заштите и 

сарадника на рализацији превентивне здравствене заштите (једном месечно у циљу размене 

информација, решавања текућих питања). 

2. Наставити са континуираном едукацијом медицинских сестара, сервирки  и техничког 

особља. 
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3. Наставити са поделом едукативног материјала, стручних мишљења, флаера, брошура.  

4. Допунити постојећу  документацију формирањем евиденционе листе за праћење хроничних 

незаразних болести деце по објектима  (до сада су се евидентирале у посебним свескама и 

разнородним листама), допунити месечно требовање прибора, средстава и папирне галантерије у 

циљу праћења и добијања података о месечној потрошњи прибора и средстава за одржавање 

хигијене по објектима 

5. Редовно  месечно планирање здравствено васпитних активноси Програма „Здрав вртић“ 

медицинских сестара на превентиви и васпитача по препоруци динамике спровођења Градског 

завода за јавно здравље 

 

  Здравствено стање деце и сарадња са родитељима   Доста пажње посвећивало се стварању 

поверења при комуникацији са родитељима у виду индивидуалних разговора и добијању важних 

информација о здравственом стању, вакциналном статусу деце и специфичностима у навикама у 

исхрани детета. Сарадња је била неопходна и континуирана уколико дете има здравствени 

проблем ( нутритивне алергије, фебрилне конвулзије, епилепсију...).Редовно су одржавани 

састанци са родитељима деце, васпитачима, медицинским сестрама и обављале су се консултације 

са педијатрима за свако дете у циљу пружања адекватне неге и заштите деце и договора за даље 

параћење здрацственог стања У овом периду Комисија за специфичне видове исхране и сарадници 

објеката  обављали су разговоре са родитељима деце са специфичним захтевима у исхрани са 

циљем да се кроз мултидисциплинарни приступ, за сваки појединачни случај, нађе најбоље 

решење. Потреба за медикаментозном терапијом код деце код које постоји могућност да се у 

одређеним стањима развију здравствене компликације у току боравка у колективу уважавана је и 

поступало се у складу са мишљењем Републичке стручне комисије Министарства здравља, тј у 

складу са препорукама ординирајућег педијатра. У оквиру Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, сарадник за унапређивање превентивне здрасвствене заштите био је 

укључен у  активности  и састанке Тима. Узели смо учешће на Активима у оквиру   ширег Тима за 

самовредновање. Сарадња са родитељем стоматологом у објекту „Вивак“ у виду радионице са 

децом на тему здравља уста и зуба.                                           

  Здравствено стање деце –показатељи морбидитета Подаци и евиденција о предузетим 

прегледима, предузетим третманима, лабораторијским испитивањима, разлозима одсуствовања 

деце из здравствених разлога достављани  су два пута годишње Градском заводу за јавно здравље. 

При појави инфективних обољења у сарадњи са педијатрима, епидемиолошком службом ДЗ 

Вождовац, Градским заводом за јавно здравље, Секретаријатом за дечију заштиту и санитарним 

инспекторима предузимане су све превентивне  мере у циљу спречавања ширења обољења међу 

децом. Највећи проценат деце је одсуствовао због болести, а најзаступљеније дијагнозе су 

инфекције горњих респираторних путева. У објекту „1001 радост“ вртић због повећаног броја деце 

оболеле од стрептококних инфекција ,у новембру,  урађени су превентивни брисеви грла код 35-

оро деце и четири васпитача. Одржан је родитељски састанак на тему „Стрептококне инфекције у 

колективном боравку деце“ од стране педијатра Милене Јанићијевић. У овом предиоду једном 

седмично достављан је број оболеле деце од варичеле Секретаријату за образовање и дечју 

заштиту. Од осталих инфективних болести пријављено је  6 невезаних случајева салмонеле (деца 
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оболела у породици). Запажена је  спорадична појава обољења „V болест“ и „Hand mouth and foot 

disease“ . Појединачне случајеве вашљивости у  објекатима „Дизниленд“, „Љоља“ и „Чика Јова 

Змај II“, „Сестре Букомировић“ редовно су пријављивани.Реаговало се после пријаве scabiesa 

спремачице у објекту „Петар Пан“, дечјих глиста (појединачни случајеви код деце  објеката 

„Љоља“, „Наша деца“ , „Пинокио“).У циљу спречавања даљег ширења инфекције спроведене су 

опште и спрецифичне превентивне мере. Повреде деце било је у објектима:“Мала сирена“, „Љоља-

вртић“, „Мила Јевтовић“, „Вивак“, „Љиљан“, „1001 радост“ вртић, “Брезе“ и „Дизниленд“. У 

случају повреда деце инсистирало се на поштовању процедуре приликом збрињавања, а о томе је 

благовремено обавештаван Секретаријат за образовање и дечју заштиту. Приручне апотеке биле су 

снабдевене санитетским материјалом у довољним количинама. Пратила се потрошња прибора од 

пластике као и другог прибора и средстава за одржавање хигијене (израда аналитичких картица и 

анализа потрошње). 

Програм „Здрав вртић“ Актвности из програма „Здрав вртић“ спровођене су у складу са 

препорученом динамиком.Уз подршку директора а у организацији сарадника на унапређивању 

превентивне здравствене заштите и сарадника за исхрану дана 07.04.2016.године у објекту „Мала 

сирена“ одржана је манифестација „Фестивал здравља“. У оквиру манифестације своје запажене 

продукте рада на теме из  програма „Здрав вртић“ представили су сарадници на реализацији 

превентивне здравствене заштите и васпитачи заинтересованим родитељима и деци, уваженим 

гостима и сарадницима. Подршку и учешће пружили су Градски завод за јавно здравље, Црвени 

крст Вождовац и  ДЗ Вождовац. 

 

 

Резултати евалуационих листа са манифестације „Фестивала здравља“ (графички приказ) 
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Превентивни прегледи У оквиру добре сарадње са ДЗ Вождовац одржан је састанак са 

начелницима специјалистичких служби поводом организације систематских прегледа деце 

припремно предшколског програма пред полазак у школу, на коме је договорена динамика са 

понуђеним терминима за прегледе по објектима.Стоматолози су вршили систематске и контролне 

прегледе деце, локалну флуоризацију зуба и разговарали са децом о значају одржавања хигијене и 

редовне контроле зуба. Такође је у сарадњи са ДЗ Вождовац и офталмолошком службом 

организован преглед деце у 4 години живота у објектима: „ Цицибан“,   „ Бисери“ , „ Шећерко“, 

„1001 радост“, „Љоља“, „Сестре Букумировић“. Деца из већине објеката учествовала су у 

ликовном конкурсу поводом обележавања „Светске недеље уста и зуба“. Послати су радови на ту 

тему, а завршна манифестација одржана је у просторијама ГО Вождовац где су награђена деца која 

су учестововала са својим програмом (цртеж, рецитација...)   

Санитарни прегледи васпитача нису се спроводили од јануара до маја месеца, све до потписивања 

новог уговора Секретаријата за образовање и дечју заштиту и Градског завода за јавно здравље, А 

остали запослени редовно су обављали здравствене прегледе на шест месеци. 

Хигијенско – епидемиолошко стање у ПУ  било је мирно и под надзором. Превентивне 

мере примењивале су се свакодневно уз надзор медицинских сестара. Сарадници за унапређивање 

превентивне здравствене заштите и виши санитарни техничар Секретаријата за образовање и 

дечију заштиту пратили су ,током читаве године, одсуства деце због инфективних болести , ниво и 

квалитет одржавања хигијене по објектима и др. Улагали су се напори да се технички недостаци 

који би могли негативно утицати по здравље деце отклоне. Сви теписи из објеката опрани су од 

стране овлашћеног сервиса, док су неки објекти добили нове тепихе: „Ненад Парента“, „Љоља“ 

вртић и јасле, „Шећерко“јасле „Радосно детињство“, „Колибри“. У неким објектима промењена је 

столарија: „Петар Пан“, „Жикица Јовановић“ и „Ненад Парента“. У овом периоду извршена је 

адаптација купатила у објектима „Невен“ и „Мила Јевтовић“, санација терасе у „Дизниленд“ 

јаслама постављањем тартан подлоге. Нов намештај је обезбеђен за објекте „Брезе“, „Чика Андра I 
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и II“, а стари намештај распоређен је за потребе терена. Радило се на уређивању и оплемењивању 

дворишта у „Невену“, „Пинокију“ „Нашој деци“ и „Сестрама Букумировић“. У јуну месецу 

расељен је објекат „Мала сирена“ због потребе за санацијом оштећених подова, а деца су расељена 

у објекте „Сестре Букумировић и „Чика Јова Змај I“. На иницијативу Центра на унапређење 

животне средине а у сарадњи са компанијом Loreal и ПУ „Чика Јова Змај“ уређено је двориште 

вртића „Чика Андра I и II“ под слоганом „Осећам се добро да учиним добро“. У акцији је 

учествовало више од 130 волонтера где је уређена зелена површина, посејана трава и постављен 

систем за наводњавање на површини око 400м
2
. Окречено је преко 1300м

2 
фасаде и ограде 

дворишта и засађена млада стабла, док је на идеју директора ПУ у организацији Центра за 

унапређење животне средине урађен нови мурал на зиду од 50м
2
. Средстава и прибора за 

одржавање хигијене било је у довољним количинама. Послове дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације, као и хемијски третман сузбијања крпеља обављао је Завод за биоциде и медицинску 

екологију.  

 Сарадници на унапређивању превентивне здравствене заштите били су укључени у израду 

предлога спецификације за набавку: постељине, санитетског материјала, прања тепиха и куповину 

нових, поправку и сервисирање вага, производе од пластике, опрему за кухиње 

Сарадња са друштвеном средином -  реализована је кроз постојећу сарадњу са ДЗ 

„Вождовац“ , Градски завод за јавно здравље и ГО Вождовац У сарадњи са ГО Вождовац 

организовани су превентивни офтамолошки прегледи све деце,уз сагласност родитеља у ПУ, од 

стране „Clinica nova“ (обављено је око 600 прегледа). У сарадњи са Градским заводом за јавно 

здравље организовано је предавање за запослене, васпитаче објектата „Брезе“ „Чика Андра I и II“ 

и заинтересоване родитеље на тему „Превенција повређивања и прва помоћ у случају повреда 

деце“. Објекти „Цицибан“ и „Жикица Јовановић“ били су укључени у акцију „Дентални караван“ 

у организацији компаније „Wirgli“, а усарадњи са Удружењем стоматолога и под 

покровитељством Министарства здравља. Као и годинама уназад, прикључили смо се појачаним 

здравствено васпитним активностима у обележавању месеца правилне исхране, узели смо учешће 

на ликовном конкурсу и присуствовали на завршној манифестацији обележавања „Светског дана 

хране“. Учествовали смо на хуманитарној акцији за децу из социјално угрожених породица 

„Новогодишња кутија“ у организацији Града Београда и Секретаријата за образовање и дечју 

заштиту. У оквиру сарадње са средњом медицинском школом са Звездара и Високом здравственом 

школом струковних студија у Београду поједини објекти били су наставна база за спровођење 

практичних вежби где је сарадник на унапређивању превентивне здравствене заштите упознавао 

ученике и студенте са реализацијом Програма превентивне здравствене заштите. Остварена 

сарадња са студентима Фармацеутског факултета у вози подршке у њиховом истраживачком рад 

на праћењу утицаја флорисања воде на здравље зуба код деце (израда анкета са родитељима и 

узорковање воде на точионим местима у објектима „Чика Јова Змај-1 и 2“. У априлу месецу били 

смо домаћини ПУ из Шкофија Локе где је у оквиру размене искуатава добре праксе презентован 

рад превентивне здравствене заштите из наше установе. 

Вођење здравствене превентивне документације – Све своје активности  сарадници и 

медицинске сестре регистровали су у својој документацији. Контрола ТТ и ТВ реализована је по 

плану и евидентирана је у графиконе и здравствене картоне.  За свако дете водио се здравствени 

картон, здравствени лист, евиденција усвајања културно хигијенских навика, евиденција повреда, 

инфективних болести, листа вашљивости.... 
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Стручно усавршавање запослених – обављало се путем актива према годишњем плану 

установе, као и учешћем сарадника на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадника 

на унапређивању превентивне здравствене заштите на семинарима који се одржавају у 

организацији Удружења медицинских сестара и техничара ПУ Србије и Удружења медицинских 

сестара и техничара примарне здравствене заштите Србије. На   Стручним сусретима у Врњачкој 

бањи и Вршцу презентовани су стручни радови чији су аутори сарадници на унапређивању 

превентивне здравствене заштите,“Партиципација родитеља у тимском раду на превенцији 

ширења инфективних болести у ПУ „Чика Јова Змај“ Наташе Пејдић, „Улога здравственог паноа у 

здравствено васпитном раду“ Слађане Грујић и „Здрава храна као област здравстевно васпитног 

рада“Светлана Стекић. На XIX  стручним сусретима медицинских сестара предшколских установа 

Србије ,у бањи Ждрело, од 03-05. јуна 2016.год. присуствовали су сарадник на реализацији 

превентивне здравствене заштите и сарадник на унапређивању превентивне здравствене заштите. 

Међународном конгресу васпитача у Охриду присуствовао је сарадник на реализацији 

превентивне здравствене заштите објекта „1001 радост“ и том приликом презентован је стручни 

рад „Од вртића до факултета зеленом руком путујемо око света“. Удружење медицинских сестара 

предшколских установа Србије организовало је „Фестивал здравља“ у Дому омладине коме су 

присуствовали сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадници на 

унапређивању превентивне здравствене заштите.           

Може се закључити да су великим делом задаци предвиђени Годишњим планом успешно 

реализовани, у чему је велику улогу у имала добра сарадња медицинских сестара  са директором, 

помоћником директора , стручном службом и осталим сарадницима и стручнимсарадницима. 

 

 
 

 

У току 2015-2016 године активности из програма Превентивне здравствене заштите 

спроведене су у планираном обиму од стране сарадника за унапређење превентивне здравствене 

заштите и спољних сасадника. 

 

 

Р.

б. 

тема реализатори време реализ. учесници 

 

1. 

„Оцена реализације 

превентивне 

                 

Сарадници на 

Септембар 

2015,           

Сарадници за 

унапређивању 
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здравствене 

заштите за 2014-

2015 и годишњи 

план рада“ 

унапређивању 

ПЗЗ 

објекат „Мала 

сирена“ 

ПЗЗ, сарадници на 

реализацији ПЗЗ, 

руководиоци 

јасала 

 

2. 

„Улога 

здравственог паноа 

у здравствено 

васпитном раду“ 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ 

Новембар 2015,           

објекат „Мала 

сирена“ 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници на 

реализацији ПЗЗ, 

руководиоци 

јасала 

 

3. 

„Евиденција 

програма здрав 

вртић“ 

Директор ПУ 

Лидија 

Хутовић,                 

Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ 

Фебруар 2016, 

објекат 

„Цицибан“ 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници на 

реализацији ПЗЗ и 

руководиоци 

вртића 

 

 

4. 

„Безбедност деце у 

ПУ“ 

Директор ПУ 

Лидија 

Хутовић,  

март 2016, 

објекат 

„Невен“ 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници на 

реализацији ПЗЗ, 

руководиоци 

објеката, стручна 

служба 

 

5. 

„Радни састанак 

поводом 

организације 

манифестације 

Фестивал здравља“ 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

за исхрану 

Март 2016, 

објекат „Мала 

сирена“ 

Сарадници на 

реализацији ПЗЗ, 

васпитачи 

 

 

6. 

Манифестација 

„Фестивал 

здравља“ 

Директор ПУ 

Лидија 

Хутовић,                 

Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ и 

сарадници за 

исхрану  

Април 2016, 

објекат „Мала 

сирена“ 

Сарадници на 

реализацији ПЗЗ, 

васпитачи, ДЗ 

Вождовац, 

Градски завод за 

јавно здравље и 

Црвени крст 

Вождовац 

 

 

7. 

„Најчешћа обољења 

деце предшколског 

узраста“ 

 ДЗ Вождовац 

Светлана 

Бранковић, 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ 

Јун 2016, 

објекат „Сестре 

Букумировић“ 

Сарадници на 

реализацији ПЗЗ и 

васпитачи млађих 

васпитних група 
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8. Актив „Адаптација 

деце, припрема за 

почетак нове 

школске године, 

анализа спроведене 

анкете“ 

Директор ПУ 

Лидија 

Хутовић, 

сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ 

Јун 2016, 

објекат „Сестре 

Букумировић“ 

Сарадници на 

реализацији ПЗЗ и 

васпитачи млађих 

васпитних група 

 

 

 

 

 

17. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИСХРАНЕ 
 

 

На пословима планирања, припремања и сервирања оброка радило је 58 радника на 

неодређено (од тога један је на неплаћеном одсуству) и 17 радника на одређено време и 4 

нутрициониста дијететичара на неодређено време.  

Просечно дневно припремано је око 10431 оброка (доручак, ручак и ужина). Оброци су 

припремани у две централне кухиње:  

1. у објекту „Чика Јова Змај“ у улици  Саве Шумановића 1 

2. у објекту „Сестре Букумировић“ у улици Игњата Јоба 69. 

Дистрибуција оброка вршена је у 34 дистрибутивне кухиње у којима су припремани 

доручак и кувана (млечна) ужина, а ручак и остале ужине само сервиране. 

Отежавајуће околности у реализацији Програма исхране су: 

- Недовољан технички капацитет централних кухиња у односу на број припреманих оброка уз 

тенденцију раста 

- Неусловност дистрибутивне кухиње у објекту „Сестре Букумировић“. Кухиња се проширила на 

просторије које смо добили након исељења сервирке. Тада је урађена и прерасподела уређаја и 

дела опреме а део припреме оброка је пребачен у ове просторије. 

- Проблеми са набавком намирница (пилетина, риба) због нереализованих јавних набавки. 

- Организација рада у Установи захтева већи број радника на  

      пословима припремања и сервирања оброка, како би се епидемиолошки ризици свели на минимум. 

  Током радне 2015/2016. године све дистрибутивне и централне кухиње опремљене су новим 

посуђем. 

  Реализација  исхране у Предшколској установи „Чика Јова Змај“ Вождовац је редовно 

контролисана од стране ГЗЗЈЗ, Републичких инспекцијских служби и вишег санитарног техничара 

у својству интерног санитарног надзора при Секретаријату за дечју заштиту. 

У 2015/2016 години Градски завод за јавно здравље је вршио контролу планирања исхране 

кроз  анализу недељних оброка уз праћење и обраду података из магацинских листа. Методом 
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случајног избора, непосредно испред детета узимани су оброци ради хемијске и броматолошке 

контроле квалитета и квантитета оброка. 

Резултати планираних јеловника (магацинских листа) показују да је у протеклом периоду 

исхрана била планирана у оквирима нормираних вредности, такође је била избалансирана у 

садржају беланчевина, угљених хидрата и масти као и свих микронутријената укључујући и 

гвожђе. Увидом у резултате хемијско-броматолошких анализа целодневних оброка деце 

констатован је благи дефицит у мастима условљен  неадекватним сипањем оброка иако је 

припрема оброка била у складу са планираним јеловницима.  

Микробиолошким  испитивањем је установљено да су од укупног броја узетих брисева 

руку (којих је било 38) два бриса била позитивна. Поводом овога је одржан састанак на коме су 

присуствовали директор Установе, запослени у централној кухињи „Сестре Букумировић“, 

санитарни инжињер, сарадници за унапређење превентивне здравствене заштите и нутриционисти. 

Може се закључити да правилна хигијена руку представља једну од основних хигијенских мера у 

превенцији контаминације намирница и готових оброка. Ови показатељи помажу у смислу 

циљаног деловања и смањења ризика у кухињи као и предузимања корективних мера. Ове године 

ни један оброк који је узет за микробиолошка испитивања (укупно узетих 28) није био неисправан, 

што је показатаљ добре хигијенске праксе у раду са намирницама и готовим оброцима.  

Редовно се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација свих просторија у којима се 

припремају оброци или чувају намирнице .  

Ради боље комуникације са корисницима услуга и увида у рад службе, редовно су 

ажурирани јеловници и  промене на сајту Установе. У циљу сагледавања стања и потреба везаних 

за исхрану у Установи анкетирали смо руководиоце јасала, сестре на пословима превентивне 

здравствене заштите и сервирке. Добијени резултати су нам помогли да сагледамо на који начин 

запослени учествују у праћењу исхране деце, каква је прихваћеност оброка код деце и које оброке 

деца најчешће не прихватају. 

Сем тога, стекли смо увид на који начин се превазилазе непредвиђене околности у раду, да 

ли се прати стање прибора и средстава потребних за рад у кухињи. Тражили смо мишљење и 

предлоге за унапређење рада у кухињи и сарадње свих запослених који учествују у процесу 

планирања, праћења и реализације исхране. 

Анкета је показала да деца најчешће не прихватају купус, броколи, карфиол, кељ и просо. 

Ове намирнице су изузетно значајне за правилан раст и развој и ово је показатељ да нису довољно 

заступљене у породичној исхрани. 

Већина деце радо прихвата оброке, али мотивација има значајну улогу у исхрани деце што 

су руководиоци у јаслама и сестре на пословима превентивне здравствене заштите написале у 

својим одговорима. 

Предлози руководилаца јасала и сестарa на пословима превентивне здравствене заштите за 

унапређење рада у кухињи су: континуиране едукације сервирки, потреба да сваки објекат има и 

сервирку-спремачицу која може да уђе по потреби у кухињу, климатизоване кухиње, набавка 

малих електричних апарата (месорезнице, машине за млевење меса) и  функционалност постојећих 

уређаја. 
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Анкетирале смо и сервирке које су нам дале одговоре на питања везана за рад у 

дистрибутивној кухињи. 

Анализом анкета стекли смо увид на који начин сервирке учествују у процени квалитета 

намирница и готових оброка, да ли знају процедуру узимања намирница и брисава од стране 

Градског завода за јавно здравље, колико пута и на који начин остављају узорке оброка у току 

рада, да ли се придржавају упутстава добијених од нутрициониста и да ли имају увид у број деце 

на специфичним видовима исхране. Сем тога тражили смо мишљење колико су им информације 

које су добиле на активу „Принципи добре хигијенске праксе-рад са намирницама у летњем 

периоду“ биле корисне за посао који обављају и коју тему предлажу за следећи актив. 

Анкета је показала да је код питања које се односи на оцену квалитета и квантитета 

намирница и готових оброка био мањи број потпуних одговора док је већи број одговора био 

непотпун, што указује на недовољно познавање  параметара који одређују квалитет и квантитет 

намирница и готових оброка. Известан број одговора везаних за остављање узорака био је 

непотпун, што указује на недовољно познавање процедуре остављања узорака појединих 

сервирки. На питања везана за упутства од нутрициониста и децу са специфичностима у исхрани 

сви одговори су били позитивни, што нам указује на то да се сервирке придржавају упутстава о 

начину припреме и сервирања оброка и да знају колики је број деце на специфичним режимима 

исхране и које су врсте специфичности у исхрани, пошто су спискови истакнути на видном месту 

у кухињи. 

Дана 26.4.2016. одржан је актив који је и планом предвиђен за радну 2015/2016 годину: 

„Принципи добре хигијенске праксе – рад са намирницаму у летњем периоду“ намењен 

сервиркама у објекту „Сестре Букумировић“ 

Актив је имао за циљ подсећање на принципе добре хигијенске праксе у раду као и 

постизање бољих резултата броматолошких и микробиолошких испитивања. 

Иако је већина анкетираних сервирки присуствовала активу „Принципи добре хигијенске 

праксе-рад са намирницама у летњем периоду“, и као веома корисне окарактерисале информације 

које су том приликом добиле за њихов рад у дистрибутивној кухињи, уочено је да је већина 

одговора на питање које се односи на процедуру приликом узимања узорака и брисева од стране 

ГЗЗЈЗ-е непотпуна. Од свих анкетираних сервирки само њих четири је добро описало процедуру 

узимања брисева и узорака уз јасно разумевање разлике у  остављању узорака за микробиолошка и 

броматолошка испитивања. 

Обзиром да и поред одржаног актива, уз напомену да је исти одржан у последње две радне 

године, на коме је приказан филм  о правилном давању узорака и брисева и усменог излагања 

сарадника за исхрану где су обрађени сви принципи добре хигијенске праксе уз акценат на 

поступање са намирницама у летњем периоду, још увек постоје нејасноће, намеће се потреба за 

обнављањем ове теме и наредне радне године. Сервирке су у анкети исказале потребу за 

едукацијом у циљу подсећања на стечена знања и усвајања нових. На питање коју тему предлажу 

за следећи актив углавном није било одговора или је одговарано да су све теме корисне за њихов 

рад у кухињи. 
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У току целе радне године Комисија за праћење исхране деце која су на специфичним 

режимима исхране  као и служба за исхрану имала је саветодавни рад – састанке са родитељима и 

запосленима услед повећаног броја деце која су из разних здравствених и нездравствених разлога 

на специфичним режимима исхране. По подацима из фебруара месеца 2016. године у Установи је 

било укупно 75 деце на спефичним режимима исхране, са најчешћим алергијама на млеко, јаја, 

рибу и рибље производе и интолеранцијом на глутен и петоро деце на специфичном режиму 

исхране због верске припадности. 

Поводом обележавања Светског дана здравља 7.04.2016. је у објекту „Мала сирена“ одржан 

Фестивал здравља у чију припрему и реализацију су били укључени и сарадници за исхрану. 

Служба за исхрану имала је штанд на коме су презентовани садржаји који промовишу правилну 

исхрану - прављени су свеже цеђени сокови од воћа, представљени су: плакат „Чаша здравља“, 

брошура „Фестивал здравља“ као и текстови са препорукама и саветима везаним за здраву храну 

са посебним освртом на групу намирница – воће. Овом приликом је приказана и пирамида исхране 

која је више намењена родитељима како би изабрали храну и понудили избалансиран начин 

исхране својој деци. 

Током радне 2015/2016. године наставило се са пројектом: „Растем, растеш, расте – како, 

зашто?“ у објекту „Чика Јова Змај 1“ у којем су сарадници за исхрану учествовали кроз активности 

са децом. У оквиру радионице нутриционисти су водили разговор са децом о важности правилне 

исхране за здравље деце. На начин примерен деци представљен је рад нутрициониста у Установи, 

као и процес настајања здравих оброка у централној кухињи.  

Одржан је родитељски састанак на тему: „Врсте намирница и начин припреме оброка у 

вртићу“, који је и планом за радну 2015/2016. годину предвиђен, у објекту „Сестре Букумировић – 

јасле“ у априлу 2016. године. 

Поред тога континуирано се радило на усавршавању носиоца програма исхране и едукацији 

свих запослених који су учесници у ланцу од пријема намирница  до сервирања готових оброка. 

 

 

 

 

 

Стручна усавршавања која су похађали дијететичари нутриционисти: 

Датум Стручни 

скуп 

Организатор Тема Место Број 

прису

тних  

7.09.201

5. 

Стручни 

састанак 

„Сестринство“-

Клинички центар 

„Анализа реформе 

здравственог система у 

Београд 1 
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Србије Републици Србији“ 

25.09.20

15. 

10. 

струччна 

конференц

ија 

Удружење 

дијететичара – 

нутрициониста 

предшколских 

установа Београда 

 

„Фактори утицаја на 

састав, квалитет и 

здравствену 

безбедност хране и 

ефекти на здравље 

деце“ 

 

Београд 3 

6.10.201

5. 

Стручни 

састанак 

„Центар за НИР, 

образовно наставну 

делатност и људске 

ресурсе“-Клинички 

центар Србије 

„Поремећај исхране-

булимија“ 

Београд 2 

8.10.201

5. 

Едукација 
ГИЗ месна 

индустрија 

Словеније 

Пројекат: 

„Квалитетно, 

безбедно, следиво – 

живинско месо ЕУ 

порекла“ 

 

„Квалитетно живинско 

месо – избор с бројним 

предностима“ 

 

Београд 
3 

14.11.20

15. 

Стручни 

састанак 

Удружење 

медицинских 

сестара и техничара 

примарне 

здравствене заштите 

Србије 

„Савремени приступ 

пацијенту са 

обољењем штитне 

жлезде“ 

Београд 
1 

27.11.20

15. 

Курс 
Савез удружења 

здравствених 

радника Србије 

Друштво 

санитарних 

инжењера и 

техничара Србије 

 

„Заједно у превенцији 

ХПВ и карцинома 

грлића материце – 

процедуре у 

спровођењу 

инспекцијског 

надзора“ 

 

Фрушка 

гора 

2 

25.12.20

15. 

Курс 
Удружење 

нутрициониста 

дијететичара 

„Исхрана деце 

предшколског узраста 

– стручне препоруке 

Београд 4 
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предшколских 

установа Србије 

или актуелни 

трендови“ 

18.03.20

16. 

 

Стручни 

састанак 

Удружење фестивал 

здравља Београд 

 

„Балансирана исхрана 

и физичка активност у 

превенцији болести“ 

 

Београд 4 

22.03.20

16. 

Курс 
Савез удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа Србије 

 

„Улога медицинске 

сестре у превенцији и 

сузбијању заразних 

болести деце у 

предшколској устави“ 

 

Београд 4 

26-

27.03.20

16. 

Конгрес 

 

Савез удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа Србије 

 

„Превентивна 

здравствена заштита – 

изазови и перспективе“ 

 

Београд 3 

29.03.20

16. 

Курс 
Савез удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа Србије 

 

„Здравствено васпитни 

садржаји у 

предшколској 

установи“ 

 

Београд 3 

31.03.20

16. 

Курс 
Савез удружења 

медицинских 

сестара 

предшколских 

установа Србије 

 

„Природна исхрана у 

оквиру метаболичких 

болести код деце 

предшколских 

установа – Шта је 

квалитетна исхрана – 

улога медицинске 

сестре“ 

 

Београд 3 

11.05.20

16. 

Конгрес 
Савез здравствених 

радника Србије 

„Истражити, 

саопштити, питај... “ 
Златибо

р 

2 

19.05.20

16. 

Континуи

рана 

едукација 

Здравствена 

установа апотека  

„Фарманеа“ 

„Дијабетес: нови 

изазови у дијагностици  

и лечењу“ 

Београд 3 
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Центар за 

континуирану 

едукацију 

 

 

16.06.20

16. 

Едукација 
ГИЗ месна 

индустрија 

Словеније 

Пројекат: 

„Квалитетно, 

безбедно, следиво – 

живинско месо ЕУ 

порекла“ 

 

„Квалитетно живинско 

месо – избор с бројним 

предностима“ 

 

Београд 3 

 

 

18. ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

У току претходне радне године, у периоду од 01.09.2015. до 31.08.2016. године, набављена су следећа средства: 

                                             а) Рачунарска опрема 

 
НАЗИВ КОМАДА 

Штампачи ласер Epson 15 

Штампач ласер color 2 

Штампач/ ласер/копир 4 

Рачунар  3 

Лаптоп  9 

 

                                              б) Моторна опрема 
 

НАЗИВ КОМАДА 

Електронска капија(мотор,фотоћелија,у) 1 

 
                               б) Eлектро и фотографска опрема 

НАЗИВ КОМАДА 

КОПИР АПАРАТ KONICA MINOLTA SA TONEROM 2 

MУЗИЧКА МИКРО ЛИНИЈА PIONEER 1 

ПРОЈЕКТОР BENQ И ПЛАТНО VEGA 5 
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ШТАМПАЧ КАРТИЦА ЗА ПОПИС 1 

ЧИТАЧ КАРТИЦА ЗА ПОПИС  2 

 
 
 
 
 

                     ц) Ситан инвентар у  домаћинству и угоститељству 

Назив КОМАДА 

Магична табла 40 

Сушач за руке са сензором инокс 24 

Фен за косу 60 

Дозатор за течни сапун 180 

Диспанзер за папирне убрусе 4 

Држач за тоалет папир  150 

Корпа за кишобране метал/црна 10 

Канта за ђубре -инокс 86 

Колица за спремачице –мала -инокс 30 

Шоље за чај и млеко 200мл 1.120 

Тембало дубоко 16 505 

Тањир десерт 19 Рф 500 

Супијера са поклопцем 2,5 л 26 

Кашика десерт 17,5цм 630 

Ренде четворострано 6 

Ђевђир инокс  40 2  

Нож за хлеб 19,5 8  

Чајник 2л Рф  15  

Кутлача 1л 4  

Кутлача 200гр 2  

Кашика за вариво 30  

Виљушка РФ 19,5 цм 10  

Тепсија за пиво Фи34 12  

Жица за мућење 60цм 6  

Нож месарски 19,5 цм 9  

Нож за воће и поврће 32  

Корпица за хлеб РФ 4   

Шерпа( 5л, 8,8л ,14,2л, 25л) 23   

Кашика француска четвртаста  5  

Отварач конзерви ручни 1  

Виљушка за печење 4  

Плех инокс 10  

Касете инокс за 4 плега 3  

Итисон термо дорада тафт.тампа 42  
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a.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постељина комплет 1470  

Штеп дека 10  

Шпахтла 12цм 1  

Шрафцигер комб. 8  

Либела 60цм 1  

Кофер за алат 2  

Бургија за метал 1/10 1 комплет 

Клешта 3  

Стега столарска 2  

Клешта за попнитне 1300/6 1  

Тоцило оштрач 150w  1 

Пeгла за спајање цеви 300C 1  

Одвијач акум.12 v 1  

Кључ цевасти 1  

Лопате за снег пвц са држаљом 12  

Клешта водоводна 2  

Брусилица угаона 720W 1  

Бојлери Горење 50 л,10л,80л 13  

Усисивач TYPHOON 3000VOX 5  
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                           д) Опрема за домаћинство и угоститељство  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ц)  Инвестиционо одржавање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 д)Опрема за копненеи саобраћај 
 

 

 

Назив Комада 

Фрижидер Candy cfo 140 litara 1  

Соковник vivax  1 

Роло завеса  322,250кв.мет 

Дечији гардеробер 80x40x130 78  

Орман за дечије креветиће са надгр. 54  

Склопиви дечији креветац 140џ50џ27 372  

Дечији сто шестосед 12џ80џ56 70 

Дечији округли сто  30 

Дечија дрвена столица у боји 540 

Ормарић ниски са 4 полице 30  

Ормарић ниски са 2 крила и 2 полице 38  

Ормар за ликовно 19  

Штафелај 38  

Комода мобилна-библиотека 19  

Сто за васпитача са 2 фиоке 20  

Столице за васпитаче 48  

Шпоретић 19  

Судоперица 19  

Фризерски салон са огледалом 19  

Орман гардеробни  10  

Орман двокрилни са полоцама 8  

Орман комбин.за дидактичка средства 4  

Орман са 2 крила и преградом 4  

Клуб фотеља класик  6  

Клуб сто 3  

Отворене гардеробице 10  

Ормани за креветиће са надоградњом 9  

Дечији креветићи 50 

Полице за играчке 4  

Пулт за повијање беба 3  

Позориште са крилима и фијокама 2  

Назив 

Ремонт котлова  објеката : Бисери,Радосно детињство ,Пинокио,Чика 
Андра1,Невен,Радосно детињство,Брезе вртић,Наша деца,Чика Јова Змај 1 

Противклизне траке 4.209 метара 

Елаборат о изради електроинсталације видео надзора за објекте „Чика Јова Змај“ 

Извођење радова на санација темеља са дренажом за обј.Мила Јевтовић(окончана 
ситуација) 

Назив 

VW CRAFTER MINI-BUS GP 2.0 
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Целодневни боравак - БРОЈ ДЕЦЕ 

 

        2014               2015           

                                          

 Р
ед

.

бр
. 

 Бесплатан 

боравак 

се
п

те
м

-б
ар

 

 о
кт

о

ба
р 

 н
ов

е

мб
ар

 

 д
ец

е

мб
ар

 

 ја
н

у
ар

 

 ф
еб

р

уа
р 

 м
ар

т  а
п

р

и
л

 

 м
ај

 

 ју
н

 

 ју
л

 

 а
вг у
ст

 

                                        

                                          

   

Избеглице-

расељени са                                      

 1.  Косова 0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  

   

Дете палог и 

рањеног                                      

   

борца (инвалид од 

1. до                                      

 2.  4. категорије) 7  6 

6

6 6  4   0 0 0  0  0  0  0  0  0  

   

Дете без 

родитељског                                      

 3.  старања 3  3  2  4   3  4  4  7  6  6  6  6  

   Дете корисника                              22        

 4.  МОП-а 18  19  23  23   0  0  22  22  22    23  23  

   Специфична.                                      

 5.  

породична 

ситуација 0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  

   

Деца са дијагнозом 

Ш-           1                           

 6. 16  2  1  0     2  1  1 1 1 1 1  1  1  0  

   

Деца ометена у 

развоју                                      

 7.  Ш-17  11  20  22  22   23  24  24  25  25  25  25  23  

 8.  

Деца из сигурне 

куће 0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  

   Укупно                                       

   (1+2+3+4+5+6+7)   41   49   53   54    28   29   52   55   54   54   55   52  

 Р
ед

.б

р.
 

 Регресиран 

боравак 

 се
пт

ем
ба

р  о
кт

о

ба
р 

 н
ов

е

мб
ар

 

 д
ец

е

мб
ар

 

 ја
н

у

ар
 

 ф
еб

р

уа
р 

 м
ар

т  а
п

р

и
л

 

 м
ај

 

 ју
н

 

 ју
л

 

 а
в
г

у
ст

 

                                        

                             

 1. 0,00%  

39

1  416  400  

43

2   

40

6  

40

9  

44

8  

45

5  

44

8  

44

6  

41

6  

40

7  

 2. 22,3%  / (1-2000)  71  23  14  14   0  0  0  0  0  0  0  0  
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 3. 31,30%  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  

 4. 40,8% / 2.001-3000)  

41

6  122  86  77   0  0  0  0  0  0  0  0  

 5. 51,8% / (3001-4000)  

78

7  861  875  

87

6   

88

5  

88

1  

88

1  

88

1  

88

1  

83

3  

31

8  

13

4  

 6. 60,3% / (4001-5539)  

17

6  46  19  10   0 0 0  0  0  0  0  0  0  

                              

 7. 72,8% / 5540  

32

25  

373

5  

382

5  

38

77   

39

99  

40

49  

40

92  

41

11  

41

08  

40

90  

40

98  

41

09  

 8.  Треће дете  

34

5  367  347  

37

5   

37

8  

38

0  

38

7  

39

4  

39

4  

39

0  

35

8  

35

0  

   

Укупно 

                                      

                                         

   (8+9+10+11+12+                           

   13+14)  

54

11  

557

0  

556

6  

56

61   

56

68  

57

19  

58

08  

58

41  

58

31  

57

59  

51

90  

50

00  

   Укупно   

54

52   

56

19   

56

19   

57

15    

56

96   

57

48   

58

60   

58
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19. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

I  

 Управни одбор ПУ „Чика Јова Змај“ чине:  

1. Славица Сантрач, председник, представник јед. локалне самоуправе; 

2. Јасмина Марковић, зам. председника, представник запослених; 

3. Михајло Радовић, представник јед. локалне самоуправе; 

4. Наташа Прентовић, представник јед. локалне самоуправе; 

5. Драган Станковић, представник родитеља; 

6. Дарко Михајлов, представник родитеља; 

7. Наташа Ђукановић, представник родитеља; 

8. Вера Цвијановић, представник запослених; 

9. Весна Љубиша, представник запослених; 

 

II   

Чланови Управног одбора Предшколске установе „Чика Јова Змај“ именовани су решењем 

Скупштине града Београда бр. 112-706/12-С, дана 14.12.2012. године и то: 
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Весна Љубиша, васпитач, из реда запослених, Јасмина Марковић, мед. сестра, из реда запослених, 

Вера Цвијановић, стручни сарадник-педагог, из реда запослених, Драган 

Станковић, дипл.машински инжењер, из реда родитеља , Дарко Михајлов, предузетник, из реда 

родитеља, Бојан Ненадовић, војно лице из реда родитеља. 

 

III  

Решењем Скупштине Града Београда број: 118-41/14-С од 28.02.2014. године, именовани 

представници јединице локалне самоуправе: Михајло Радовић, Славица Сантрач, Бојана 

Радаковић. 

На седници одржаној дана 05.06.2014.године, за председника Управног одбора изабрана Славица 

Сантрач, а на првој, конститутивној седници одржаној дана 28.12.2013. године, за  заменика 

председника, Јасмина Марковић.  

 

IV 

Решењем Скупштине Града Београда број: 118-1213/14-С од 28.11.2014. године разрешен је Бојан 

Ненадовић, представник родитеља.  

Решењем Скупштине Града Београда број: 112-1214/14-С од 28.11.2014. године, именован је Иван 

Тешановић, представник родитеља. 

 

V  

Решењем Скупштине Града Београда број: 118-662/15-С од 15.09.2015. године разрешенa је Бојанa 

Радаковић, представник јед. локалне самоуправе.  

Решењем Скупштине Града Београда број: 112-66315-С од 15.09.2015. године, именована је 

Наташа Прентовић, представник јед. локалне самоуправе. 

Решењем Скупштине Града Београда број: 118-932/15-С од 30.11.2015. године разрешен је Иван 

Тешановић, представник родитеља.  

Решењем Скупштине Града Београда број: 112-933/15-С од 30.11.2015. године, именована је 

Наташа Ђукановић, представник родитеља. 

 

VI   

У радној 2015/2016 години, односно од 01.09.2015. до 31.08.2016. године, одржано је 10  седница 

(плус 1 у јулу) и то: 

- 8 редовних; 

- 1 ванредна; 

- 1 ванредна (телефонска).  

 

VII 

 На седницама које су одржане у наведеном периоду Управни одбор је донео: 

-  46 одлука; 

-    1 закључак;  

-    2 решења. 

  

VIII   
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Управни одбор је у наведеном периоду доносио одлуке неопходне за несметано функционисање и 

рад Установе и то: 

- усвајање Извештаја о раду Установе за радну 2014/2015. год; 

- усвајање Извештаја о раду директора Установе за радну 2014/2015. год; 

- усвајање Плана рада за радну 2015/2016. год; 

- усвајање Финансијског плана за 2016. год; 

- усвајање Плана јавних набавки за 2016. год; 

- ребаланси Финансијског плана; 

- Измене Плана јавних набавки; 

- Усвајање пописа имовине и обавеза; 

-  измене и допуне Статута Установе; 

- План мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова; 

- Извештај о пословању за 2015. годину; 

- именовање Централне пописне комисије; именовање Одбора за безбедност и здравље на раду; 

- сагласност на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова; 

- доношење: Правилника о службеним путовањима запослених у ПУ „Чика Јова Змај“; Правилника 

о буџетском рачуноводству; Правилник о коришћењу и критеријумимаза утврђивање дужине 

годишњег одмора запослених у ПУ „Чика Јова Змај“; Правилник о поступку унутрашњег 

узбуњивања 

- поступање по приговорима запослених и кандидата пријављених на конкурс и доношење решења. 

 

 

 

 

 

20. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

 

Савет родитеља ПУ „Чика Јова Змај“ је у радној 2015/16 години одржао 5 седница. 

 На седницама су разматрана питања из надлежности Савета родитеља и то: 

- разматрање Извештаја о раду ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2014/15 годину, Извештаја о раду 

директора Установе за радну 2014/15 годину, Плана рада ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2015/16 

годину; Предшколског програма за 2015/16 годину; 

- давање сагласности на програм и организовање летовања/зимовања; 

- предлагање представника родитеља деце у орган управљања; 

- разматрање проблематике у вези организовања посебних облика рада; 

- Савет родитеља Установе има своје представнике, који узимају активно учешће у : стручном 

Активу за развојно планирање, у Комисији за избор радних листова, као и другим тимовима и 

комисијама Установе, по потреби; 

- именовање Комисије за обилазак објеката, како би се уочили технички недостаци, те формирали 

предлози за хитне поправке, неопходне у појединим објектима. 
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21. ПРИЛОЗИ 
 

21.1. ПРИЛОГ 1 

 

 

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                                                                

 Б е о г р а д                                                                                                                                           

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕГЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

са децом узраста до 3 године 

за радну 2015/2016. Годину  

 

 

Објекат: _____________ 

 

 

 

 

1.Које просторе користите као средину за учење и развој? 

 

 

2.Опишите измене које сте уносили у структуру простора радних соба?  

 

 

3.На који начин омогућавате интеракцију деце са децом старијег (вртићког) узраста (само за 

комбиноване објекте)?  

 

 

4.Опишите начин на који сте развијали полигонски облик рада? 

 

 

5.Којим средствима сте опремили центре за развој говора? 

 

 

6.На који начин сте пратили развој говора код деце? 

 

 

7.Које активности за подстицање графомоторног развоја сте најчешће користили у раду са децом. 
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8.Које активности сте користили приликом адаптације деце?  

 

 

 

9.На који начин сте родитеље укључили у адаптацију деце?  

 

 

10.Које активности сте користили у развијању културно-хигијенских навика код деце?  

 

 

11.На који начин пратите развој деце?  

а) кратке дневне белешке 

б) чек листе за праћење развоја деце 

в) скале процене 

г) чек листе за праћење деце у одређеној активности 

д) _______________________________________________________ 

 

12.На који начин документујете напредовање у развоју деце? 

а) индивидуални портфолио 

б) групни портфолио 

в) интеракцитне свеске 

г) ____________________________________________________ 

 

13.На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим аспектима 

развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са родитељима 

б) анализа дечијег портфолија са родитељима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 

 

14.На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фотозаписи 

ж) _____________________________________________________ 

 

15.Уколико сте имали тематске родитељске састанке наведите теме и групе у којима су 

реализовани?  

 

 

 

16.Како бисте унапредили сарадњу са наведеним тимовима у наредном периоду? 

 

-Тимом за инклузију: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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-Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

-Тимом за самовредвновање: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17. Које сте активности користили у раду са децом и породицама из друштвено осетљивих 

група?  

 

 

18.Са којим радним јединицама сарађујете и на који начин?  

 

 

 

19.Које сте тешкоће имали приликом присања Књиге неге и васпитно-образовног рада? 

 

 

20.Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2015/2016.години (новине, тешкоће, шта 

је било добро, шта је могло боље): 

 

 

21.Предложите чланове Драмског тима и Креативног тима на нивоу објекта (по 1 члан за 

сваки тим). 

 

Члан Креативног тима: _____________________________________________________ 

 

Члан Драмског тима: _______________________________________________________ 
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21.2. ПРИЛОГ 2 

 

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                                        

 Б е о г р а д                                                                                                                                            

 Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

са децом узраста од 3 до 6 године 

за радну 2015/2016. Годину 

 

 

 

Објекат: ________________________________________________________________ 

 

 

 

1.Које просторе користите као средину за учење и развој? 

 

 

2.Опишите измене које сте уносили у структуру простора радних соба?  

 

 

3.Наведите кооперативне игре и активности које сте током године користили у васпитно-

образовном раду? 

 

 

4.Опишите начин на који сте развијали полигонски облик рада? 

 

 

5.Којим средствима сте опремили центре за развој говора? 

 

 

6.На који начин сте пратили развој говора код деце? 

 

7.Које активности за подстицање графомоторног развоја сте најчешће користили у раду са 

децом? 

 

 

8.На који начин је остварена сарадња са јаслама? (само за комбиноване објекте)  
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9.Које сте активности користили у стабилизовању културно-хигијенских навика код деце? 

 

 

10.На који начин остварујете интеракцију деце различитих узрасних група?  

 

 

11.Које активности сте користили приликом адаптације деце?  

 

 

12.На који начин сте родитеље укључили у адаптацију деце?  

 

 

13.На који начин документујете напредовање у развоју деце? 

а) индивидуални портфолио 

б) групни портфолио 

в) интерактивне свеске 

г) ____________________________________________________ 

 

14.На основу чега пишете белешке о деци?  

а) кратке дневне белешке 

б) чек листе за праћење развоја деце 

в) скале процене 

г) чек листе за праћење деце у одређеној активности 

д) информације од родитеља 

ђ)_______________________________________________________ 

 

15.На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим 

аспектима развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са родитељима 

б) анализа дечијег портфолија са родитељима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 

 

16.На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фотозаписи 

ж) _____________________________________________________ 

 

17.Уколико сте имали тематске родитељске састанке наведите теме и групе у којима су 

реализовани?  

 

 

18. Са којим радним једицама сарађујете и на који начин?  
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19. Како бисте унапредили сарадњу са наведеним тимовима у наредном периоду? 

 

-Тимом за инклузију: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

-Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

-Тимом за самовредновање: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

20.У дату табелу унесите податке о реализацији сарадње са друштвеном средином:  

 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА  

НАЗИВ УСТАНОВЕ  НАПОМЕНА  

Установе социјалне 

и здравствене 

заштите  

 

 

 

Установе културе 

(музеји, позоришта, 

библиотеке)  

 

 

 

 

Образовање и наука   

 

 

 

Знаменитости   

 

 

Спорт и рекреација  

 

 

 

 

21.Које сте активности користили у раду са децом и породицама из друштвено осетљивих 

група? 

 

 

 

22.Које сте тешкоће имали приликом присања Књиге васпитно-образовног рада. 

23.Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2015/16.г. (новине, тешкоће, шта је било 

добро, шта је могло боље):  

 

 

 

23.Предложите чланове Драмског тима и Креативног тима на нивоу објекта (по 1 члан за 

сваки тим). 
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1. Члан Креативног тима: _____________________________________________________ 

 

2. Члан Драмског тима: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

21.3. ПРИЛОГ 3 

 

 

 
 
 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                       

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

за радну 2015/2016. годину 

 

 

 

 Област:  

 

 Tема:  

 

 Постављени циљ:  

 

 Колико сте успели да реализујете планиране активности (заокружите слово):  

 

а) нисмо успели да реализујемо планиране активности  

б) успели смо делимично да реализујемо планиране активности  

в) планиране активности су реализоване готово у потпуности  

г) у потпуности су реализоване планиране активности  

 

 

 Наведите / опишите активности кроз које сте реализовали акциони план  
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 Наведите тешкоће са којима сте се сусретали у току реализације акционог плана  

 

 

 На који начин и коме сте презентовали реализоване активности и /или резултате 

акционог плана?  

 

 

 Ослањајући се на Стандарде квалитета рада предшколских установа, наведите област за 

коју сте се определили за наредну радну 2016/2017.годину:  

 

 

Наведите тему у оквиру одабране области: 
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 22. САДРЖАЈ  

  
  

 

 

1. Уводне напомене 

1.1. Број група – деце  

1.2.  Квалификациона структура запослених 

2. Капацитет и организација рада 

2.1. Облици васпитно образовног рада 

3. Реализација основа програма предшколског васпитања и образовања 

3.1. Оцена реализације неге и васпитно образовног рада  са децом узраста до 3 године 

3.2. Оцена реализације неге и васпитно образовног рада са  децом узраста од 3 до 5,5 година 

3.3. Оцена реализације неге и васпитно образовног рада са  децом узраста од 5,5 до 7 година 

3.4. Оцена реализације  васпитно образовног рада са децом у болничким групама 

3.5. Извешзај о реализацији посебних програма 

3.5.1. Програм „Бисери“ – дечји вртић као креативни центар 

3.5.2. Пројекат „Отворени монтесори програм у вртићу „Пинокио“ 

3.5.3. Пројекат „Културна авантура за предшколце“ вртић „Чика Јова Змај 2“ 

3.5.4. Пројекат „Рано препознавање поремећаја говора и социо – емоционалног развоја деце“ – 

јасле „1001 радост“ 

3.5.5. Пројекат „Еко школа“ – вртић „1001 радост“ 

3.5.6. Пројекат „НТЦ програм“ – вртић „Наша деца“ 

3.5.7. Пројекат „Грађење пријатељства“ – вртић „Љоља“ 

3.5.8. Летовање и зимовање 

4. Извештај о реализацији програма сарадње са породицом 

5. Извештај о реализацији програма сарадње са друштвеном средином 

6. Извештај о реализацији културне и јавне делатности Установе 

6.1. Манифестације на нивоу Установе 

6.2. Манифестације ван Установе 

6.3. Извештај креативно – ликовног тима 

7. Реализација плана рада тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

8. Реализација плана рада тима за инклузивно образовање 

9. Реализација плана рада тима за самовредновање 
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9.1. Реализација плана самовредновања 

10. Реализација плана стручног усавршавања 

10.1. Васпитно-образовно веће 

10.2. Стручни активи 

10.2.1. Стручни активи васпитача 

10.2.2. Стручни активи медицинских сестара – васпитача 

10.3. Актив за развојно планирање 

10.4. Актив ментора и приправника 

10.5. Педагошки колегијум 

10.6. Реализовани активи васпитача и медицинских сестара васпитача 

10.7. Реализовани семинари 

10.8. Стручна усавршавања ван Установе 

11. Реализација плана рада педагога 

12. Реализација плана рада психолога 

13. Реализација плана рада педагога за физичко васпитање 

14. Реализација плана рада логопеда 

15. Реализација плана социјалних радника 

16. Реализација плана рада превентивно здравствене заштите 

17. Реализација плана исхране 

18. Финансирање предшколске Установе 

19. Реализација плана Управног одбора 

20. Реализација плана Савета родитеља 

21. Прилози - анкете 

21.1. Извештај о реализацији неге и в.о. рада са децом до 3 године 

21.2. Извештај о реализацији васпитно образовног рада од 3 до 6 година 

21.3. Извештај о реализацији акционог плана 

22. Садржај 


