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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

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

нега и исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита  деце предшколског узраста, са циљем 

стварања повољних услова за целовит психо-физички развој деце. 

 

Предшколска установа обавља  делатност којом се обезбеђују: 

• боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста  

• различити програми  васпитно-образовног рада 

• инклузивна средина за васпитно-образовни  рад са децом са посебним потребама и њиховим 

породицама,  децом и породицама из осетљивих група  

• превентивно-здравствена заштита и нега деце 

• исхрана деце 

• социјална заштита деце 

• васпитно-образовни рад са децом на болничком лечењу 

 

Основе васпитно-образовног рада наше Установе су: 

• добробит деце 

• стварање подстицајне средине за развој и напредовање деце 

• игра као основни метод рада са децом 

• стварање квалитетног односа са децом и породицама уз уважавање индивидуалних 

потреба  

• подршка деци и породицама као партнерима и иницијаторима у раду 

• предшколска установа  као „отворени систем“ који учествује у „заједници која учи“  

• оснаживање процеса самовредновања квалитета рада, саморефлексије практичара и 

стручног усавршавања 

 

Основу за израду овогодишњег плана рада Установе чинили су:  

- Извештај о раду Установе за радну 2016/17. годину 

- Развојни план Установе 2013/17.година 

- Предшколски програм Установе за 2016/2017. годину 

- Извештај о самовредновању Установе за радну 2016/17. годину 

- Закон о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС», бр.72/2009,52/2011 и 

55/2013) 

- Закон о предшколском васпитању и образовању ("Службени  гласник РС", бр. 18/2010) 

- Правилник о општим основама предшколског програма („Просветни гласник“, број 14/06) 
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- Правилник о стручном усавршавању (Службени гласник РС. бр. 86/2015, 3/2016 i 73/2016) 

- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни гласник", бр. 

5/2012) 

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

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

- Правилник о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник РС. бр. 9/2012) 

- Правилник о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС. бр. 7/2011, 

68/2012) 

- Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског 

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

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање („Службени гласник РС”, број 76/10) 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Сл. 

гласник РС", бр. 63/2010) 

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

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

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

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

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

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

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

     -    Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих 

програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник 

РС“, број 26/13). 

 

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

реализоваће се следећи основни задаци: 

 

• наставак рада на стварању оптималних услова за обављање делатности – адаптације објеката, 

преструктуирање простора, уређење дворишта, набавка и израда дидактичког материјала. 

набавка  потрошног материјала и стручне литературе 

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

• континуирани рад на развијању професионалног идентитета запослених   

• подизање професионалних компетенција приправника и новопримљеног васпитног кадра 

кроз разне облике стручног усавршавања на нивоу Установе 

• даљи рад на унапређивању превентивне здравствене заштите, исхране и социјалне заштите 

деце 
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• унапређивање васпитно-образовног рада у складу са Законом и Општим основама 

предшколског васпитања и образовања кроз реализацију редовних и приоритетних задатака, 

организовање разноврсних облика рада, наставак рада на започетим темама  

• развијање програмске сарадње између објеката и васпитних група 

• континуирано  стручно усавршавање  запослених сходно потребама праксе и   

новим тенденцијама у раду са децом предшколског узраста 

• информатичка писменост-формирање Тима за информационо-комуникационе технологије 

• неговање процеса самоевалуације и евалуације и унапређивање праксе посматрања,праћења 

дечијег развоја и напредовања и документовања васпитно-образовног рада. 

• јачање осетљивости за препознавање значаја дечје иницијативе у планирању и креирању 

средине за учење 

• неговање инклузивне праксе путем сензибилизације и едукације запослених и родитеља и 

прилагођавање средине 

• развијање и унапређивање квалитета сарадње са породицом и промовисање примера  

позитивне праксе из ове области 

• сагледавање сопствене праксе из улоге рефлексивног практичара кроз процес 

самовредновања у областима Подршка деци и породици,Организација рада и руковођење 

• рад на потпуном обухвату деце за припремни предшколски програм и изналажење решења за 

пријем нове деце током радне године адаптацијом неких простора у нашој Установи као и 

ван Установе у локалном окружењу 

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

системом кроз диверсификоване програме 

•  развијање сарадње са локалном средином. 

 

Предложени програмски садржаји схватају се као променљиви,у зависности од средине, 

састава васпитне групе,узраста деце, њихових интересовања,могућности и других 

специфичности у организацији рада Установе. Основни циљ Установе је да кроз облике рада 

који омогућује, прође што већи број деце и на тај начин пружа могућност деци за развој и 

напредовање.  

За реализацију основних задатака неопходна је помоћ локалне заједнице и Скупштине града 

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

          Према подацима Републичког завода за статистику од септембра 2017. године,  број 

предшколске деце која живе на територији општине Вождовац је 11895  деце. 

 

Од тога: 

- деца до 3 године –5442 (2884 мушког пола, 2558 женског пола) 

- деца од 4 до 5 година – 3294 (1670 мушког пола, 1624 женског пола) 

- деца од 6 до 7  година3159– (1629 мушког пола, 1530 женског пола) 

 

 

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

деце у објектима Установе на дан 05. септембра 2017. године  је:    

   

- у јаслицама  -  1210 деце, 69 васпитних група 

- у вртићу – 4081 дете, у 157 васпитних група 

- четворочасовним  ППП  је обухваћено 343 деце, у 28 васпитних група 

- програмом „Вртићи без граница 3“ – 36 деце , у две васпитне групе 

 

Број укупно уписане деце на дан 05.09.2017. године, је 5670 деце, што чини 47,67%, од броја 

предшколске деце од 1 до 7 година старости, на Општини Вождовац. 

 

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

„Чика Јова Змај“.  
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3. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ  
 

3.1  MАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

План рада у радној 2017/2018. години реализоваће се у  30 објеката: 

• 18 наменски грађених 

• 12  је адаптирано – прилагођени су за боравак деце 

 

           У току 2017. године, у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“ прилагођена је још једна 

просторија у објекту „Брезе“ у васпитну собу за летњи двочасовни програм  који се одвија два пута 

недељно за децу која нису редовно уписана у вртић. Група је мешовита, са узрастима од 3. до 5.5 

година старости. 

          За радну 2017/18. годину планирана је адаптација и опремање простора  за више    васпитних 

група диверсификованих, кратких програма за децу узраста од 3-5.5 година  која нису уписана у ПУ, 

у сарадњи  са ЦИП центром, УНИЦЕФ-ом, Градском Општином Вождовац и другим  партнерима. У 

плану је опремање простора у објекту „Брезе“ и адаптирање додатних простора у Рипањ- центру  и 

ОШ „Бранислав Нушић“. 

 

           Четворочасовни припремни  предшколсколски  програм биће реализован како у Установи у 4 

објекта, тако и ван седишта Установе у 14 основних школа и 1 месној  заједници.У плану је да се 

четворочасовни ППП који се одвија у месној заједници премести у просторије  у Истуреном 

одељењу ОШ ''Васа Чарапић'', Зуце (детаљно у Прилогу  А4).  

 

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

добијени од референта за безбедност. Табеле су попуњене на основу података о  НЕТО површинама 

објеката и површина дворишта. За релевантност података коришћени су листови непокретности, 

званична документа секретара Установе, грађевински пројекти као и мерења која су вршена од 

стране шефова техничке службе.  
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ПРЕГЛЕД  НАМЕНСКИ  ГРАЂЕНИХ  ОБЈЕКАТА  ЗА  ДЕЦУ 

РЕД. 

БР. 
ОБЈЕКАТ 

            КАПАЦИТЕТИ 

Б
Р

О
Ј

  

Г
Р

У
П

А
 

Б
Р

О
Ј

 

Д
Е

Ц
Е

 ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА  

У m2 

ПОВРШИНА 

ДВОРИШТА  

И ТЕРАСА  

У m2 

 АДРЕСЕ 

1. 
КДУ „Чика 

Јова Змај”  
 18 423 2390 7255 

Саве 

Шумановића 

1 

 
„Чика Јова 

Змај“ 1 
  6 165 1241,16 5075  

 
„Чика Јова 

Змај „2 
   5 130 386,20 2180  

 
„Чика Јова 

Змај“  јаслице 
   7 128 386,20 386,20  

2. 
„Плави 

Чуперак” 
 8,5 233 880,15 3600 

Драгице 

Кончар 8а 

 
„Зрнце” 

јаслице 
 1,5 24 59 3  

3. КДУ „Брезе” 6,5 159 988,25 1537 

Н. Х. Н. 

Умљеновића 

9 

 „Брезе” вртић 4 120 731,64 1537  

 
„Брезе” 

јаслице 
2,5 39 238,61 50  

4. 

КДУ„Сестре 

Букумировић

” 

17 395 2138,94 11930 
Игњата Јоба 

69 

 

„Сестре 

Букумировић

” вртић 

10,5 286 1007,64 8351  

 

„Сестре 

Букумировић

” јаслице 

6,5 109 693,85 3579  

5. „Чика Андра” 8,5 221 914,92 3400 Заплањска 16 

 
„Чика 

Андра”1 
4 100 334 1700  

 
„Чика 

Андра”2 
4,5 121 580,92 1700  
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6. „Бисери” 6 153 766,51 2208 
Љермонтова 

9 

7. 
КДУ „1001 

Радост” 
14.5 360 1721 3534 

Струмичка 

88а 

 
„1001 Радост” 

вртић 
10,5 290 1402 2473  

 
„1001Радост” 

јаслице 
4 70 319 1061  

8. 
 КДУ 

„Шећерко” 
11.5 256 1136,55 3190 

Н. Х. В. 

Томановића 

25 

 
„Шећерко” 

вртић 
6,5 167 345,58 2233  

 
„Шећерко” 

јаслице 
5 89 212,43 957  

9. „Наша деца”    5 123 482,19 3800 Пиротска 17 

10. „Цицибан” 5 125 546 1209 
Струмичка 

63 

11. 
КДУ „Мила 

Јевтовић” 
5 134 411,15 1627 

Данијелова 

24 

 

„Мила 

Јевтовић”врт

ић 

4 113 340,15 1627  

 

„Мила 

Јевтовић” 

јаслице 

1 21 71 СА ВРТИЋЕМ  

12. „Пинокио” 4,5 121 416,32 1810 
Богдана 

Поповића бб 

13. 
КДУ 

„Дизниленд” 
10,5 232 1278,88 4670 

Адмирала 

Вуковића 5 

 
„Дизниленд” 

вртић 
5,5 145 700,13 3269  

 
„Дизниленд” 

јаслице 
5 87 217,36 100  

14. „Петар Пан” 4 116 353,01 1437 
Јове ИлиЋа 

144а 

15. КДУ „Љоља” 13 307 964,26 3235 
Црнотравска 

11в 

 „Љоља” вртић 8 220 642,84 2264  

 
„Љоља” 

јаслице 
5 87 321,42 971  

16. КДУ „Невен” 15 361 1522,72 5647 
Кумодраж 

Мајска 9 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

9 | страна 
 

 

 

 

ПРЕГЛЕД  ПРИЛАГОЂЕНИХ  ПРОСТОРА  ЗА  РАД  СА  ДЕЦОМ 

 
„Невен” 

вртић 
10 271 1108,28 3952  

 
„Невен”јасли

це 
5 90 414,44 1695  

17. 

КДУ 

„Радосно 

детињство” 

4 79 251,68 860 

Рипањ, Пут 

за колонију 

57 

 

„Радосно 

детињство” 

вртић 

3 63 201,68 860  

 

„Радосно 

детињство” 

јаслице 

1 16 50 СА ВРТИЋЕМ  

18 
„Мала 

сирена“ 

 

23 573 2480 2640 

Каплара 

Момчила 

Гаврића 14 

УКУПНО 
181 

4395 
31648,06 

 

109612,2 
 

 

РЕД. 

БР. 
OBJEKAT 

    

КАПАЦИТ

ЕТИ 

 

 
ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА 

 У m2 

 

 

 

ПОВРШИНА 

ДВОРИШТА  

Уm2 

АДРЕСЕ 

Б
Р

О
Ј

 

Г
Р

У
П

А
 

Б
Р

О
Ј

 

Д
Е

Ц
Е

 

   

1.  

„Жикица 

Јовановић” 

вртић 

3,5 84 180,23 20 
Војводе Степе 

195 

2.  

„Ненад 

Парента” 

вртић 

3,5 84 230,62 250 
Генерала 

Ханриса 31 

3.  „Вивак” вртић 3,5 82 202,79 3454 
Пиносава,  

Бул. ЈНА 18 

4.  
„Дечја 

радост” јасле 
6 105 549,94 380 Браће Ковач 74 

5.  „Љиљан”јасле 6 100 346,97 502 
Лесковачка 4 
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ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА У КОЈИМА СЕ ПРИПРЕМА ХРАНА - ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ 

 

 

 

Ред. 

Бр. 

Објекат Површина 

У m2 

Ужина  Ручак Адреса 

 

1. 

 

„Чика Јова Змај“ 

 

     147 

 

    2200 

  

   2200 

Саве 

Шумановића 

1 

 

2. 

„Сестре 

Букумировић“ 

 

     135 

 

   1800 

 

   1800 

Игњата Јоба 

69 

 

3. 

 

„Мала сирена“ 

 

     132 

 

    450 

 

  450 

Каплара 

Момчила 

Гаврића 14 

  

 УКУПНО 

 

       3 

 

     414 

 

   4450 

 

4450 

 

 

 

 

 

6.  
„Ђулићи” 

јасле 
3 55 250 610 Пашманска 16 

7.  
КДУ „Васа 

Чарапић” 
5 104 360 500 Бели Поток 

 

„Васа 

Чарапић” 

вртић 

3 71 270 500  

 

„Васа 

Чарапић” 

јаслице 

2 33 90 25  

8.  „Колибри” 1.5 30 130 200 
Рипањ центар 

 

9.  „Штрумфета“ 3,3 63 192 50 
Николе 

Ћурковића 44 

10.  “Лептирић“ 6,5 124 396 -  
Насеље Степа 

Степановић 

11.  „Звончица“ 3 65 157 -  

Мештровићева 

34 

 

УКУПНО 
 45 896 

3355,55 

 

6491 
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3.2  ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПО ОБЛИЦИМА РАДА  

 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК – ВРТИЋИ И ЈАСЛЕ 

 

Број васпитних група и број уписане деце на дан 05.09.2017. године  у целодневном програму 

рада    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад у целодневним облицима рада организује се од 01.09.2017. до 31.08. 2018. године. 

 

 

 

                                         ДИВЕРСИФИКОВАНИ  ПРОГРАМИ - ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 3 

 
УЗРАСТ ОБЈЕКАТ ОБЛИК РАДА 

КРАТКИХ 

ПРОГРАМА  

БРОЈ 

РАДНИХ 

СОБА 

БРОЈ 

ГРУПА 

БРОЈ 

ДЕЦЕ 

3 - 5.5 „Брезе“ 2 пута нед/2ч  1 1 18 

3 - 5.5 „Колибри“ 2 пута нед/3ч 1 1 18 

3 - 5.5 ОШ 

„Б.Нушић“ 

      

         Укупно  2 2 36 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

У
зр

а
сн

е 

г
р

у
п

е 

Млађа Средња Старија Припремна Мешовита УКУПНО 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

ВРТИЋ

И 35 797 32 880 33,5 949 30 854 26,5 601 157 4081 

ЈАСЛЕ     27 411 42 799         69 1210 

 226 5291 
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ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ОБЛИК  – ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ  

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ УКУПНО 

Место одржавања  Број група Број деце Број група Број деце 

У седишту Установе 6 81 
29 343 

Ван седишта Установе 23 262 

 ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК-БОЛНИЦА „БАЊИЦА“ ДЕЦА НА ДУЖЕМ 

БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 
 

Редни 

број 
Објекат Број група Број деце 

1. 
Припремни предшколски 

програм 
1 7 

2. 
Болница „Бањица” деца на 

дужем болн. лечењу 
2 25 

 Укупно 3 32 

 

Рад у болничким групама  организује се од 01.09.2017. до 31.08. 2018. године. 
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         ПЛАНИРАНЕ  ПОПРАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИЗМЕНЕ ПО ОБЈЕКТИМА  ДИРЕКТОР  
 

РЕД. 

БРОЈ 

НАЗИВ РАДНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
У ПЛАНУ 

1. „Чика Јова Змај“1 вртић Уређење дворишта испред објекта за боравак деце,као и поправка 

постојећих справа у дворишту иза зграде  

2. „Чика Јова Змај“2 вртић Поправка постојећих справа у дворишту иза зграде 

 

3. „Чика Јова Змај“2 јасле Санација и хидроизолација проходне терасе на крову објекта 

4. „Плави чуперак“ вртић Техничко одржавање 

5. „Зрнце“ јасле Техничко одржавање, опрема 

6. „Брезе“ вртић и јасле Техничко одржавање,уређење терасе на собама јаслених група 

7. „Сестре Букумировић“  вртић 
Техничко одржавање,уређење дворишта 

8. „Сестре Букумировић“ јасле Техничко одржавање,поправка справа у дворишту 

9. „Чика Андра“1 вртић Уређење дечијих купатила  

10. „Чика Андра“2 вртић Техничко одржавање,замена столарије 

11. „Бисери“ вртић Техничко одржавање, 

уређење дворишта 

12. „1001 радост“ вртић Техничко одржавање  

13. „1001радост“ јасле Техничко одржавање 

14. „Шећерко“ вртић Техничко одржавање 

15. „Шећерко“ јасле Техничко одржавање 

16. „Ђулићи“ јасле Опрема, уређење дворишта 

17. „Дечја радост“јасле Опрема,  замена столарије 

18. „Цицибан“ вртић Техничко одржавање, постајница у објекту вртића 

19. „Наша деца“ вртић Техничко одржавање, уређење подних облога,замена сторларије 

20. „Мила Јевтовић“ Техничко одржавање,радови на уређењу дворишта 

21. „Пинокио“ Техничко одржавање,радови на  уређењу двориште 

22. „Дизниленд вртић“ Техничко одржавање,санација санитарних чворова и приручне кухиње 
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23. „Дизниленд јасле“ Техничко одржавање, уређење терасе 

24. „Др Ненад Парента“ Уређење двориште, опрема 

25.  „Петар Пан“ Техничко одржаавање,санација ограде објекта 

26. „Жикица Јовановић-Шпанац“ Техничко одржавање, уређење терасе 

27. „Љоља вртић“ Техничко одржавање,радови на уређењу дворишта 

28.  „Љоља јасле“ Техничко одржавање,радови на уређењу дворишта 

29. „Невен вртић“ Санација  и хидроизолација крова, опрема 

30. „Невен јасле“ Санација и хидроизолација крова крова, опрема 

31. „Вивак вртић“ Техничко одржавање, опрема,уређење подних облога 

32. „Радосно детињство“ Санација и хидроизолација крова крова, опрема 

33. „Колибри“ Техничко одржавање 

34. „Љиљан“ јасле 
Уређење тераса, опрема,уређење дворишта објекта,израда пројектне 

документације за санацију објекта 

35. Бели поток „Васа Чарапић“ Техничко одржавање 

36.  Болница „Бањица“ Дидактички материјал 

37. 
“Лептирић“ 

Техничко одржавање 

38. 
„Звончица“ 

Техничко одржавање,  

39. „Мала сирена“ Техничко одржавање 

40. 
Канцеларије стручних 

сарадника и сарадника 

 

Набавка средстава за рад ,стручна литература и опреме 

41. 
Канцеларије опште и правне 

службе и рачуноводства 

 

Набавка  средстава за рад и опреме 

42. 
Просторије магацина хране и 

потрошног материјала 

 

Адаптација просторија, уређење просторија 

43. Просторије архиве Установе  

Уређење просторија и архивске грађе  

44. 

Просторије и паркинг 

простор возног парка 

Установе 

 

Набавка нових возила потребних за функционисање Установе,израда 

пројектне документације за уређење паркинг простора у економском делу 

дворишта  
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НАПОМЕНА:  објектима којима недостају маске за радијаторе у наредном временском периоду 

планира се уградња истих. 

 

 

 

  

45. Техничка служба Алат за рад 

46. ЦК„Чика Јова Змај“ Прикључак за јаку струју,допуна потребне опреме 

47. ЦК“Сестре Букумировић“ Допуна потребне опреме 

48. 
Производна кухиња „Мала 

сирена“ 

 

Допуна потребне опреме 

49. 
Вешерај у објекту „1001 

радост“ 

 

Допуна потребне опреме 

50. Вешерај у објекту „Невен“                              Допуна потребне опреме 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

16 | страна 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ 

 
5.1. НАЧИН РАДА УСТАНОВЕ  

 

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

01.09.2017. и траје до 31.08.2018.године.Припремно предшколски програм остварује се у периоду од 

01.09.2017.г. до 13.06.2018.г. у оквиру полудневног и целодневног боравка деце.Васпитно – 

образовни рад у оквиру Припремног предшколског програма у ПУ „Чика Јова Змај“ усклађен је са 

Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018.годину и 

остварује се у току два полугодишта(за децу у четворочасовном програму). 

  

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

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

 

Режим дана у  јаслама и вртићима  

 

Време Активност 

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

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

08:15 – 09:00 Доручак 

09:00 – 10:15 Организоване активности  

10:15 – 10:30 Воћна ужина 

10:30 – 11:30 Организоване активности, боравак на отвореном 

11:30 – 12:00 Ручак 

12:00 – 14:00 Поподневни одмор 

14:00 – 14:30 Ужина 

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

17:00 – 18:00 Одлазак деце у дежурну собу 

 

          У 2017.години, отворене су 2 групе деце у оквиру диверсификованих програма за децу од 3-

5.5 година, као двочасовни и трочасовни кратки програми, у оквиру пројекта „Вртићи без граница 

3“. 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту,  по основу Закључка градоначелника града 

Београда надокнађује закуп за објекте, на месечном нивоу: „Зрнце“ у износу од 70 Еура, у динарској 

противвредности и „Штрумфета“ у износу од 1.224 Еура, у динарској противвредности. 

 Повремени облици рада  

• Учење Енглеског језика 

• Плесна школа  

 

У оквиру редовних група борави укупно 22 деце у инклузији, на дан 12.09.2017. године.У рад 

са њима,по потреби, укључен је и дефектолог, олигофренолог. 

 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

17 | страна 
 

Установа ће организовати зимовање и летовање деце као и једнодневне излете у сарадњи са 

Саветом родитеља. 

 

 

5.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ  
 

Преглед броја радника на реализацији програма рада по радним местима у Установи за   

август 2017. године 

 

Радно место Неодређено Одређено 

нису 

замена 

Замена 

одређено 

Правник 2   

Сарадник за кадрове 2  1 

Административни референт 1   

Административни секретар 1   

Пословни секретар 1   

Шеф рачуноводства 1   

Економско-финансијски 

сарадник 

1   

Фин.-рачуноводствени 

аналитичар 

3   

Рачуноводствени референт 1   

Фин.-рачуноводствени 

референт 

5   

Економ 1  1 

Магационер 2   

Мајстор 7   

Заштита на раду 1   

Против пожарна заштита 1   

Возач 4   

Кувари 10 6 1 

Главни кувар 2   

Посластичар    

Сервирке 43 5 12 

Кројач 1   

Вешерке 7   

Спремачице 87 12 17 

Технолог 1   

Физички радник 1   

Помоћни транспортни радник 2   

Директор установе 1   

Помоћник директора 1   
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Руководилац радне јединице 36   

Васпитачи 231 58 32 

Дефектолог 3   

Медицинска сестра васпитач 122 12 23 

Стручни сарадник педагог 5  1 

Стручни сарадник психолог 2  1 

Стручни сарадник социјални 

радник 

2   

Стручни сарадник логопед 1   

Сарадници за пед. лик. муз. 

васпитање 

1   

Стручни сарадник за 

превентиву 

4   

Медицинска сестра на 

превентиви 

20   

Секретар Установе 1   

Нутриционисти 3  1 

Укупно 624 93 90 

 

 

 

5.3.СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА ПО РАДНИМ МЕСТИМА 
 

НОРМАТИВ КАДРОВА (Сл.лист РС бр.1/93 и 6/96 и Сл.гласник града Београда бр. 18/96) 

Број васпитних група на 1 радника 
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Јасле 69 24,04 2,87 27,77 2,4847 100 0,69 48,08 1,4351 120 0,575 

Вртић 157 24,04 6,531 27,77 5,6536 71,93 2,1827 48,08 3,2654 90,11 1,7423 

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

Пут. 

вртић 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Болнч. групе 3  40.6 0.075 79.38 0.0378       

Разв. групе 0           

Потр. зап.            

Специфчности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Свег. 

пот.   10.2  8.9067  4.2757  4.8513  2.4783 

Запослено по 

час. рада   10.2  8.9067  4.2757  4.8513  2.4783 

Разлика по 

часовима   -4.2  4.0933  0.2757  

-

1.8513  

-

0.4783 

Неодређ.   6  13  4  3  2 

Одређ.   0  2  0  1  0 

Стварно рад.   6  15  4  4  2 

Разл. по 

радницима   

-4 

51  0.82  -1.35  0.00  -0.55 
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Јасле 

69   0.5 138   8 8.625 5 13.80 

Вртић 

157 0.5 

314 

   8.26 19.007 8 19.625 5 31.40 

Мала 

школа 29 1.00 29     40 0.725 24.54 1.18 

Пут. 

вртић 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Болнч. 

групе 3 1 3         

Разв. 

групе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потр. 

зап.   

 

346  138  19.007  28.975  46.38 

Специфи

-чности 
 

          

Свег. 

пот. 
 

 346  138  19.007  28.975  46.38 

Запослен

о по час. 

рада 

 

 320  146  20  15  55 

Разлика 

по 

часовим

а 

 

 -26  8  0.9927  -13.975  8.62 

Неодређ. 
 

 

 

257  129  20  12  43 

Одређ. 
 

 

 

90  35  0  7  17 

Стварно 

рад. 
 

 347  164  20  19  60 

Разл. по 

радници

ма 

 

 -47.00  2.00  -0.91  -13.88  4.16 
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Јасле 

69 

 

10 6.9 10 6.9 2 34.5 217 

Вртић 

157 10 

15.7 

 10 15.70 2 78.5 513 

Мала 

школа 29 25 1.16 25 1.16 5 5.8 42 

Пут. 

вртић 0 0 0 0 0 0 0 0 

Болнч. 

групе 3 62.5 

 

0 6.08 0.00 12.5 0 0 

Разв. 

групе 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потр. зап. 

  

 

23.7904  23.76  118.8 775 

Специфи-

чности 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

Свег. 

пот. 
 

 23.7904  23.76  118.8 775 

Запослено 

по час. 

рада 

 

 23  16  121 744 

Разлика 

по 

часовима 

 

 -0.7904  -7.76  2.2 -31 

Неодређ. 
 

 

24 

  18  94 625 

Одређ. 
 

 

 

2  0  29 183 

Стварно 

рад. 
 

 26  18  123 808 

Разл. по 

радницим

а 

 

 -3.51  -4.53  4.42 -69 
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5.4.СТРУКТУРА 40 – ЧАСОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

 

Сходно одредбама Закона о основама система  образовања и васпитања за васпитно 

образовне раднике и стручне сараднике утврђена је норма непосредног рада са децом. 

 

Структура 40 – часовног радног времена: 

 

 ДИРЕКТОРА  

 

Програмирање, планирање и документациони рад……………4 

Организациони послови и послови руковођења: организација, вођење и учешће у раду стручних органа и 

органа управљања,  координирање  рада организационих јединица и служби Установе, делегирање 

задатака………………20 

Педагошко-инструктивни рад и педагошки надзор и контрола: непосредно  као и кроз Радне књиге и 

другу педагошку  документацију  и извештаје  стручних  сарадника  и  сарадника  праћење  неге  и  

васпитно- образов.  Рада;  унапређивање  васпитно-образовне  праксе,  праћење реализације Годишњег 

плана рада у свим сегментима, старање да се програмирани и планирани задаци обављају стручно, 

квалитетно и ажурно………………5 

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

анализа пословања и предузимање мера за рационализацију  и унапређивање  пословања  уопште;  учешћеу 

истраживањима Министарства просвете, Школске управе, унутар Установе и других стручних 

институција……………………….5 

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

Министарством просвете, школама, другим предшколским установама, стручним институцијама и јавним 

установама у граду,  стручним  удружењима,  разним  владиним  и  невладиним организацијама и сл……4 

 
Стручно усавршавање…………….2 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА  

 

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

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

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

- Сарадња са породицом, информисање и препознавање потреба родитеља са циљем успешније 

сарадње.............................7 сати 
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- Сарадња са службом аналитике и ажурирање уплата, праћење и евидентирање долазности 

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

- Организација сарадње са друштвеном средином (летовање, зимовање, 

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

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

- Стручно усавршавање........................2 сата 

 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА  

 

 

Области рада  

 

 

Педагог 

 

Психолог 

Стр. сар. 
за физ. 
васп. 

 

Логопед 

1. Планирање и програмирање ВОР 

2. Праћење и вредновање ВОР 

3. Рад са васпитачима 

4. Рад са децом 

5. Рад са родитељима/старатељима 

6. Рад са директором, 

стручним 

сарадницима/сарадницима, 

пратиоцем детета 

 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

30 

 

7. Стручно усавршавање 

1 1 1 1 

 

8. Рад у стручним органима 

и тимовима 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 

9.Сарадња са локалном 

самоуправом, надлежним 

установама, организацијама 

и удружењима 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

2 

10.Вођење документације, 

припрема за рад, самовредновање 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

24 | страна 
 

ДИПЛОМИРАНИ СОЦИЈАЛНИ  РАДНИК 

 

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

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

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

- Планирање, организација и учествовање у стварању оптималних услова за уједначен 

психофизички развој деце....3 сата 

- Сарадња са породицом...8 сати 

- Сарадња са одговарајућим стручним институцијама у функцију помоћи деци и породици...3 

сата 

- Лично стручно усавршавање...1 сат 

 

 

САРАДНИК – НУТРИЦИОНИСТА – ДИЈЕТЕТИЧАР  

 

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

јеловника (недељног, месечног, сезонског); инструктивни, едеукативни и саветодавни рад са 

кухињским особљем у циљу побољшања квалитета исхране...20 сати 

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

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

- Обилазак дистрибутивних кухиња и увид у потребе и документацију; консултативни 

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

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

стварању оптималних услова за уједначен психофизички развој деце...5 сати 

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

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

САРАДНИК НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

- Непосредан  рад на стручним пословима-стручно методолошки инструктивни рад са 

медицинским сестрама, праћење остваривања неге, рад на унапређивању здравствено 

васпитне праксе и организација превентивне здравствене заштите...20 сати 

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

- Планирање, организација и учествовање у стварању оптималних услова за уједначен 

психофизички развој деце...3 сата 

- Вођење медицинске документације...2 сата 

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

- Стручно усавршавање....5 сати 
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МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА  ПРЕВЕНТИВИ  

 

- Планира, програмира и спроводи превентивну здравствену заштиту у објектима...30 сати 

- Спроводи санитарно хигијенски надзор над спремачицама и радницима у кухињи ...2 сата 

- Изградња културно-хигијернских навика код деце у млађим васпитним групама ...... 5 сати 

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

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

- Стручно усавршавање...45 минута 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА У ГРУПИ  

 

- Непосредан рад са децом....30 сати 

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

- Сарадња са породицом....1 сат 

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

- Стручно усавршавање....1 сат 

- Вођење педагошке документације ....1 сат 

 

ВАСПИТАЧ У ГРУПИ 

 

- Непосредан рад са децом ....30 сати 

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

- Сарадња са породицом....1 сат 

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

-  Стручно усавршавање.....1 сат 

- Вођење педагошке документације ....1 сат 

 

 
 

ВАСПИТАЧ У ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ ППП   

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

- планирање и програмирање васпитно-образовног рада.............3:30    -*-

- дневна скица и реализација као и запажања о деци............ 1:30        



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

26 | страна 
 

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

- сарадња са друштвеном средином, односно са здравственим институцијама.............4    

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

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

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

ВАСПИТАЧ  ДЕФЕКТОЛОГ  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

-  Сарадња  са надлежним установама, организацијама и јединицама локалне   самоуправе...3сата 

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

6. ЗАДАЦИ НА УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
  

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

           Приоритетни задаци васпитно-образовног рада дефинисани су на основу резултата 

самовредновања у радној 2016/17. години (област дечји развој и напредовање), савремених сазнања 

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

локална средина стечених на различитим облицима стручних усавршавања директора и стручних 

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

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

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

васпитача и стручних сарадника. 
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ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

Приоритетни 

задаци 
Активности Носиоци 

Време 

реализациј

е 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Критеријум Носиоци 

Време 

реали-

зације 

1. 

Подстицање 

говоно-језичког 

развоја деце 

Обогаћивање 

центара за развој 

говора 

Васпитачи, 

стручни 

срадници 

Током 

радне 

године 

Документова-не 

измене у 

језичким 

центрима у 

сваком објекту 

Стручни 

сарадници. 

васпитачи 

Током 

радне 

године 

Стручно 

усавршавање 

васпитча  и мед. 

сестара васпитача 

кроз стручне 

активе  

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Током 

радне 

године 

Реализовани 

стручни 

активи 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Током 

радне 

године 

2. 

Развијање 

сензибилитета за 

различитости 

 

Превентивне 

активности  – рад 

са родитељима 

кроз предавања 

Тима за заштиту 

деце, писане 

материјале, 

родитељске 

састанке. 

 Превентивне 

васпитно-

образовне 

активности-

теме“Вртић без 

насиља“  

 

Тим за 

заштиту 

деце од 

насиља, 

злостављањ

а и 

занемарива

ња, 

васпитачи 

 

Током 

радне 

године 

Постојање 

евиденције о 

реализованим 

активностима 

 

Тим за 

заштиту деце 

од насиља, 

злоставља-

ња и 

занемари-

вања, 

директор 

 

Током 

године 

3. 

Унапређивање 

систематског 

праћења дечјег 

развоја и 

напредовања 

(документовање, 

планирање) 

Стручни активи 

васпитача и 

мед.сестара 

васпитача 

Педагози 
Децембар 

2017. У 

документацији 

васпитача 

постоји план 

посматрања и 

праћења деце 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Током 

радне 

године 

у документацији 

васпитача унети 

план посматрања 

и праћења деце 

(индивидуално и 

на нивоу групе) 

Васпитачи 
Током 

радне 

године 

4.. Подстицање 

иницјативе деце у 

процесу 

планирања 

Периодично 

анкетирање деце 
васпитачи 

Током 

радне 

године 

Уважене 

иницијативе 

деце у процесу 

планирања в-о 

Стручни 

сарадници 

Током 

радне 

године 
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васпитно-

образованог  рада 

рада 

Наставак обуке 

васпитача у 

домену пројектног 

планирањеа и 

интегрисаног 

учења кроз 

Васпитно-

образовно веће и 

семинар „Пројекти 

у предшколској 

установи" 

Тим за 

стручно 

усавршавањ

е 

Током 

радне 

године 

Реализовани 

мини пројекти 

на нивоу 

васпитних 

група, 

реализован 

семинар 

Стручни 

сарадници 

Током 

радне 

године 

 

 

 

 

6.1. НЕГА И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА 
ДО 3 ГОДИНЕ 

 

 

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

унапређивање  целокупног физичког, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. 

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

Основама програма неге и васпитања деце узраста до 3 године, Развојним планом Установе, 

Предшколским програмом Установе, Извештајем о самовредновању, акционим плановима објеката, 

актуелном стручном литературом и планом сгручног усавршавања.     

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

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

евидентирању и евалуацији рада. 

Приоритени задаци у раду са децом до 3 године старости проистекли су из запажања и увида    

васпитача и стручне службе у вези са развојем говора који указују на значајан број деце са говорно-

језичким поремећајима на старијим вртићким  узрастима.  

 

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

- активности за подстицање говорно-језичког развоја 

- унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања  уз укључивање родитеља 

у процес (документовање и планирање васпитно-образовног  рада на основу уоченог). 

 

Сваки објекат  развија свој идентитет, специфичност у оквиру одабране  области-акционог 

плана.   
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Акциони планови објеката за радну 2017/18. годину дефинисани су према Стандардима 

квалитета рада предшколских установа у циљу унапређења квалитета рада. У оквиру изабраних 

области током 2017/18. године развијаће се следеће теме: 

 

Р. бр. Објекат Област Тема 

1. 
„Сестре Букумировић“ Васпитно-образовни рад Игре и активности одговарају потребама 

и интересовању деце 

2. „Чика Јова Змај“ Подршка деци и породици Играјмо се заједно 

3. 
„Шећерко“ Подршка деци и породици Директно учешће родитеља у планирању 

и реализацији в-о процеса 

4. 
„Дечја радост“ Дечји развој и напредовање Комуникација-евидентирање и праћење 

дечјег напредовања 

5. „Ђулићи“ Васпитно-образовни рад Унапређење средине за учење и развој 

6. „Љоља“ Васпитно-образовни рад Подстицање одређених аспеката развоја 

7. „Љиљан“ Васпитно-образовни рад Учимо играјући се 

8. „Зрнце“ Васпитно-образовни рад Дете у свету уметности 

9. „Лептрић“ Подршка деци и породици Породица као активни учесник у ВОР-у 

10. „Невен“  Дечји развој и напредовање У здравом телу здрав дух 

11. „Дизниленд“ Подршка деци и породици Родитељи-активни учесници 

12. 
„1001 радост“ Подршка деци и породици Рано препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја 

13. „Брезе“ Дечји развој и напредовање Помози ми да учим 

14. „Радосно детињство“ Етос Будимо срећни сви заједно 

15. „Мила Јефтовић“ Дечји развој и напредовање Уређење дворишта по центрима 

16. 
„Васа Чарапић“ Б. 

Поток 

Подршка деци и породици Вртић као извор сарадње и дружења 

17. „Штрумфета“ Подршка деци и породици Штрумфета као породични дом 

 

 

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

задатке и динамику рада у оквиру одабране области. У циљу унапређивања квалитета васпитно-

образовног рада, као један од приоритетних задатака Установе, организоваће се  размена искустава 

између објеката  кроз угледне активности. 

 

 

 

 

6.2. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ДО 
УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ  ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАЗАК  У 
ШКОЛУ 
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Планирање, програмирање и евалуација васпитно-образовног рада са децом овог узраста 

одвијаће се у складу са Општим основама предшколског васпитања и образовања – модел А, 

Развојним планом Установе, Предшколским програмом Установе и Извештајем о самовредновању 

уз коришћење стручне литературе и знања стечених у оквиру стручног усавршавања. 

           Приоритетни задаци у раду са децом од 3 године до припремног предшколског програма, 

проистекли су из  увида и запажања васпитача и стручних сарадника у вези са развојем говора који 

указују на значајан број деце са говорно-језичким поремећајима на старијим вртићким  узрастима и 

резултата самовредновања Установе у протеклих пет година. 

 

Приоритетни задаци у раду за ову радну годину: 

- подстицање говорно-језичког развоја 

- унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања  уз укључивање родитеља 

у процес (документовање и планирање васпитно-образовног рада на основу уоченог) 

- развијање сензибилитета за различитости 

- значајније укључивање деце у процес  планирања васпитно-образовног рада применом 

различитих техника за идентификовање дечјих интересовања и потреба  

 

Сваки објекат  развија свој идентитет, специфичност у оквиру одабране области, кроз 

акциони план.   

Акциони планови објеката за радну 2017/18. годину дефинисани су према Стандардима 

квалитета рада предшколских установа у циљу унапређивања квалитета. У оквиру изабраних 

области током 2017/18. године развијаће се следеће теме:  

 

Р. бр. Објекат Област Тема 

1. „Мила Јевтовић“ Физичка средина Уређење дворишта по 

центрима интересовања 

2. „Дизниленд“ Васпитно-образовни рад Више од игре 

3. „Мала сирена“ Етос Заједно можемо више, 

заједно можемо боље 

4. „Чика Јова Змај 1“ Етос 

 

Унапређење комуникације 

у свим областима в-о рада 

5. „Брезе“ Дечји развој и напредовање Помози ми да научим 

6. „Цицибан“ Дечји развој и напредовање Култура свуда око нас 

7. „Љоља“ Васпитно-образовни рад Добродошли у Србију 

8. „Сестре Букумировић“ Подршка деци и породици Родитељ-активан учесник у 

животу и раду вртића 

9. „Чика Андра 2“ Подршка деци и породици Све што знам научио сам у 

вртићу 

10. „Наша деца“ Васпитно-образовни рад У свету бајки 
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11. „Чика Андра 1“ Етос Кроз простор и време 

12. „Пинокио“ Дечји развој и напредовање Монтесори 

13. „Вивак“ Дечји развој и напредовање Праћење дечјег развоја и 

напредовања кроз цртеж 

14. „Др Ненад Парента“ Подршка деци и породици Рука у руци 

15. „Радосно детињство“ Етос Будимо срећни сви заједно 

16. „Колибри“ Подршка деци и породици Ми смо једна породица 

17. „Жикица Јовановић“ Васпитно-образовни рад Саобраћај 

18. „Чика Јова Змај 2“ Васпитно-образовни рад Културна авантура за 

предшколце 

19. „Штрумфета“ Подршка деци и породици Штрумфета као породични 

дом 

20. „Бисери“ Васпитно-образовни рад Нити пријатељства кроз 

уметнички доживљај 

21. „Шећерко“ Подршка деци и породици Наша велика откривалица 

22. „Плави чуперак“ Васпитно-образовни рад Дете у свету уметности 

23. „Петар Пан“ Васпитно-образовни рад Правила понашања 

24. „Невен“ Дечји развој и напредовање У здравом телу здрав дух 

25. „1001 радост“ Дечји развој и напредовање Драмска игра 

26. „Васа Чарапић“ Подршка деци и породици Вртић као извор сарадње и 

дружења 

27. „Звончица“ Етос Унапређење комуникације 

у свим областима в-о рада 

 

 

 

6.3. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ТИМ ППП 
 

Припремни предшколски програм за децу рођену у периоду од 01.03.2011. до 01.03.2012. 

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

Програм ће се реализовати у складу Основама програма предшколског васпитања- модел А, 

Предшколским програмом Установе, уз коришћење стручне литературе и других извора података, 

искустава у раду васпитача стечених током претходних година.    

 

           

Ред. бр. облик рада број група број деце 

1. Целодневни   

2. Четворочасовни у седишту 

Установе 
6 81 

3. Четворочасовни ван 23 262 
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седишта Установе 

 УКУПНО 29 343 

     

 

Редовни задаци у реализацији ППП су: 

- подстицање самосталности  и  радних навика 

- подстицање дечје радозналости  

- подршка физичком развоју детета 

- јачање социо-емоционалне компетенције 

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

опажање, машта) 

- развијање почетних математичких појмова 

- подстицање графомоторике и припрема за писање 

- подстицање развоја вредносног система и понашања у правцу еколошког начина живљења 

 

Приоритетни задаци у овој радној години биће: 

- подстицање логичко-математичког мишљења деце   

- подстицање говорно-језичких и графомоторних способности деце 

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

успостављања континуитета у образовању 

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

пријем нове деце током радне године, адаптацијом неких простора у нашој Установи, а и ван 

Установе у локалном окружењу; 

 

6.4. РАД СА ДЕЦОМ У БОЛНИЧКИМ ГРУПАМА – ПЛАН РАДА 
БОЛНИЧКИХ ГРУПА  

 

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

за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ у две васпитне и једној и по развојној групи. У радној 

2017/18. години у болничким групама планира се реализација следећих задатака: 

 
ОБЛАСТИ                           ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 

 

 

 

 

Планирање и 

програмирање     

васпитно-

образовног рада 

- Планирање и рад у болничкој групи захтева специфичан приступ у свим 

сегментима васпитно-образовног процеса  

-Потребно је трагати за новим формама планирања које ће допринети већој 

ефикасности у раду и систематичнијем праћењу понашања детета у болници 

-Тематско планирање за рад са децом на основу континуираног посматрања 

,уочених интересовања и потреба деце у болници  

-Уважавање предлога и идеја деце у процесу планирања дневних активности  

-Индивидуално планирање рада са децом у зависности од развојних 

могићности,здравственог статуса,социо-културног развоја, интересовања и потреба 
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детета 

-Индивидуално планирање рада са децом којој је потребна додатна подршка 

-Израда годишњег плана рада 

-Израда акционог плана  

 

 

 

 

 

 

  

Рад са децом 

-Остваривање васпитно -образовног рада има за циљ пружање могућности 

подстицаја за игру,интеракцију,учење и даљи развој 

-Васпитно-образовни рад одвијаће се индивидуално и у малим групама 

-Неговаће се позитивна и опуштајућа атмосфера у групи и уважаваће се 

различитости  

-Садржаји прилагођени дечијим интересовањима 

,способностима,предзнањима,животним искуствима: друштвене игре,ликовне 

радионице,говорно стваралаштво,игре спретности,прецизности,дидактичке 

игре,мануелни рад ,обележавање значајних датума,повезивање хоспитализоване 

деце са спољном средином(представе,приредбе,гостовање познатих личности,из 

јавног живота) 

- Индивидуални приступ и помоћ деци у свим фазама лечења 

-Укључивање деце која су оперисана да својим искуствима и запажањима помогну 

деци у припреми за операцију 

 - Подстицање и развијање позитивног става о неопходности хируршке 

интервенције и јачање дечијег самопоуздања  

-Развијање правилне артикулације и неговање културе говора. 

-Учење деце одвијаће се кроз различите типове активности  

-Дете има могућност да се игра самостално , са другом децом , са васпитачем  

-Одвијаће се индивидуалан рад са децом на адаптацији , у процесу припреме за 

операцију 

-Развијање грубе и фине моторике у складу са узрастом и индивидуалним 

могућностима детета 

-Припрема деце за полазак у школу 

- Развијање способности,навика и учење оних облика понашања који доприносе 

успешној социјализацији ,његовом емоционалном и социјалном развоју и 

прилагођавању ,контроли импулса 

-Подстицање развијања сензорних и психомоторних способности 

-Рад на осамостаљивању 

-Укључивање у групу: како да се друже,да буду прихваћени, да поштују правила 

-Развијање позитивне слике о себи, стварање услова да доживе успех,да се 

навикавају да подносе пораз,неуспех и осујећење. 

-Решавање конфликата 

-Развијање одговорности 

 

 

 

 

Сарадња са 

породицом 

-Пружање адекватне подршке и помоћи родитељу да препозна потребе и разуме 

понашање детета у болници,да превазиђу страхове везане за болест и лечење 

детета 

-Родитељ је најбољи извор информација о интересовањима и искуствима детета 

везаним за одређене активности , игре и коришћење вештине и материјала 

-Подстицај родитеља да се укључе у игру са дететом и буде уз дете као подршка 

-Обезбеђивање родитељима литературе из области васпитања и 

образовања,стручне текстове са упутствима,саветима који се односе на развој 

детета  

-Размена информација са посетом и родитељима пратиоцима  

-Развијање партнерства дете-родитељ-васпитач 

-Упознавање родитеља са њиховим правима и обавезама  

-Едукација родитеља у решавању проблема са дететом који се могу јавити у току 

лечења 

-Укључивање родитеља у процесу адаптације и припреме детета за операцију 

 -Свакодневна сарадња и размена информација о болесној деци 
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Сарадња са 

здравственом 

установом 

-Учешће у заједничким едукацијама 

-Учешће у свим иницијативама упућеним од стране здравственог особља ка нама 

-Неопходна је одговорност и прилагодљивост условима и режиму рада у болници 

и непрекидна сарадња са свима 

Сарадња са 

директором и 

стручном службом 

-Размена информација, договор и сарадња у вези са  дешавањима из области рада 

 

 

Сарадња са  

друштвеном  

средином                       

-Сарадња са :О.Ш.”Др Драган Херцог”. Они заједно са васпитачима остварују 

поједине активности везане за обележавање важних датума и 

догађаја,празника,прослава дечијих рођендана 

-Црвеним крстом,кловновима докторима,Мек-доналдсом,уметницима различитих 

профила и васпитачима предшколске Установе 

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

сарадње 

Вођење евиденције 

и стручно сарадња 

усавршавање 

-Вођење радне књиге васпитача у билници 

-Вођење радне књиге за децу са посебном подршком у развоју 

- Стручно усавршавање кроз рад стручних актива и већа у оквиру Установе , 

активе , стручне састанке и трибине у оквиру Удружења болничких васпитача 

Србије 

 

6.5.   ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ  
 

У складу са Правилником о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, 

специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа у 

радној 2017/18. години планирани су различити посебни и специјализовани програми, као и други 

програми и облици рада и услуга. 

 

ОТВОРЕНИ  МОНТЕСОРИ  ПРОГРАМ  

 

 „Монтесори Пинокио“ је отворено место живљења деце у коме су односи покретачи развоја; 

деца уче да разумеју своје потребе и осећања и развијају капацитете за ношење са конфликтима и 

новим ситуацијама. Систем Марије Монтесори је целовит и оригиналан програм предшколског 

васпитања детета који наглашава урођени потенцијал детета као и његов природни развој. Отворени 

систем васпитања и образовања који промовишу Основе предшколског програма заснива се на 

холистичко-еколошком приступу, конструктивистичком схватању природе сазнања, 

индивидуализацији, социјалној интеракцији, комуникацији и култури.  

У “Монтесори Пинокију” приступ породици заснива се на јачању капацитета породице и 

вртића, а однос између породице и вртића одређује се као партнерски.  

Отвореност „Монтесори Пинокија“ ка спољашњем окружењу  значи да је и простор локалне 

заједнице амбијент за стицање искуства и учење деце, да су родитељи партнери у васпитању, да 

вртић има своју аутономију и отвореност, али и одговорност у односу на Установу.  
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У радној  2017/2018. години планира се наставак рада на пројекту кроз следеће задатке:   

➢ Индивидуализовано учење са Монтесори материјалима; 

➢ Интерактивно учење у малим групама и ширење слике света деце кроз потпројекте; 

➢ Јачање партнерског односа родитеља и васпитача; 

➢ Развијање партнерства кроз спровођење акција „Сви заједно“; 

➢ Богаћење Монтесори амбијента израдом нових Монтесори материјала;  

➢ Веће повезивање са локалном средином, посете деце културним и јавним 

институцијама, занатским центрима, уз заједничку сарадњу са родитељима; 

➢ Праћење дечијег развоја и напредовања. 

ДРУГИ ПРОГРАМИ И ОБЛИЦИ РАДА И УСЛУГА  

 

У Установи се спроводе следећи пројекти: 

 

НТЦ  ПРОГРАМ  
 

 

Након две године примене НТЦ система учења, спроведених тестирања и примећених 

резултата у погледу целокупног развоја деце и наредне године планирамо наставак инплементације 

пројекта. 

 Пројекат настављамо кроз следеће фазе, а у складу са темом акционог плана објекта за 

радну2017/2018. годину која гласи „У свету бајки“: 

Прва фаза: Стимулација развоја синапси 

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

ситне моторике...) 

Друга фаза: Стимулација развоја асоцијативног размишљања 

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

аутомобила, заставе, лого ознаке различитих компанија, саобраћајни знакови...) 

- Апстрактна класификација и апстрактна серијација (реализоваће се кроз идентификацију, 

спаривање и разликовање нпр. застава, марки аутомобила; форимарње скупова и 

подскупова...) 

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

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

   Трећа фаза: Функцонално размишљање 

              -    Загонетне приче  
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              -    Загонетна проблемска питања 

 Прва и део друге фазе ће се реализовати у млађој, средњој и мешовитој групи, док ће се све 

три фазе реализовати у старијој и припремној групи.  

Нагласак ће се ставити на развој апстрактног мишљења и комуникације (вербалне и 

невербалне).  

И ове радне године ће се сваког месеца реализовати НТЦ недеља. У току НТЦ недеље, свака 

група ће бирати област (области: ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, развој 

говор, упознавање околине) у оквиру које ће осмишљавати активности за све групе и израђивати 

средства. Активности ће бити прилагођене узрасту деце.  

Током године планирано је  укључивање родитеља кроз различите видове сарадње: тематске 

родитељске састанке, израду материјала, прикупљање сувенира, непосредно учешће у реализацији 

активности, попуњавање анкета, праћење развоја и напредовања деце... 

Састанци НТЦ тима, ће се одржавати на три месеца, а по потреби и чешће.  

 

 

„БИСЕРИ“ - ДЕЧЈИ ВРТИЋ КАО КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР   

 

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

„Бисери-дечји вртић као креативни центар“ у циљу  подстицања креативности и неговања дечјег 

стваралаштва кроз кроз инетерактивне облике рада у различитим областима уметности. 

Професионални изазов запослених у објекту је да вртић постане препознатљив као место на којем се 

подстиче и негује стваралачка игра и креативни процеси деце и одраслих, односно да вртић постане 

добро место за све (децу, родитеље, запослене, госте,...).   

Овај пројекат се развијао  кроз неколико  фаза (преиспитивање праксе, улазак у пројекат, фазе 

стваралаштва ,  експерименталне фазе).Свака фаза у раду имала је своју тему која се реализовала 

на различите начине на нивоу васпитних група, на нивоу објекта, као и кроз стваралачке радионице 

у формираним атељеима. 

Током протеклих година  истраживачки приступ васпитача развијан је у домену: 

- интерактивних облика рада 

- развијања партнерства са породицом и 

- тимског  рада. 

 

У радној 2017/18. години  наставиће се са  истраживањем и подстицањем развоја  универзалних 

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

Основни циљ: 

Развијање и неговање атмосфере засноване на универзалним вредностима (поштовање, слобода, 

срећа, љубав, одговорност, толеранција...)  кроз различите области уметности (ликовно, музичко, 

драмске игре). 

Основни задаци су: 

- подстицање емоционалне интелигенције деце и њихових социјалних вештина, 

- развијати интеракцију међу децом, као и између деце и одраслих, 

- подстицати развој сигурности, самопоуздања и самопоштовања,  

- експериментисати кроз  уметност. 
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С обзиром да је у протеклом периоду интензивно рађено на развијању партнерства са породицом где 

се улога родитеља постепено градила од посматрача, помоћника,  учесника, сарадника, 

организатора, реализатора, па чак и  презентатора на стручним скуповима, у радној 2017/18. години 

акценат у раду са породицом биће подстицање улоге родитеља као иницијатора активности. 

 

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

активности различитих узрасних група, манифестације на нивоу објекта (тематски Карневал, Месец 

књиге и Сајам књига, Зидне новине ), радионице са децом и родитељима. 

Породични креативни центар , мини пројекат на нивоу старије  васпитне групе наставиће са радом у 

правцу развијања сарадње са породицом,  јачања родитељских компетенција и активног учешћа 

породице у животу вртића, како на ниву групе тако и на нивоу објекта и ширења примера добре 

праксе. 

Посебна пажња ове године биће посвећена промовисању вртића у локалном окружењу 

 

КУЛТУРНА АВАНТУРА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ           

 

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

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

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

               На том путу који траје од 2009.године, Филозофски факултет Универзитета у Београду 

пратио нас је две године. 

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

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

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

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

 

               Општи циљ пројекта је грађење квалитета праксе дечјег вртића кроз:  

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

окружењу као местима учења и учешћа деце предшколског узраста 

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

локалне заједнице као активних учесника у креирању васпитно-образовног процеса у дечјем вртићу 

-стручно усавршавање васпитача кроз истраживање практичара. 

 

            У  2017/2018. години настављамо сарадњу са : 

Београдском филхармонијом, Коларцем, Музејом афричке уметности, Природњачким музејом, 

Музејом науке и технике,институцијама које промовишу културно наслеђе... 

Планирамо активирање сарадње са Дечјим клубом Музеја савремене уметности као и подстицање 

родитеља да још активније као реализатори активности учествују у креирању васпитно -образовног 

рада. 

 

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

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

ликовне уметности и комуницирају са уметником 

-уче кроз непосредно искуство у музејима на тематским изложбама 

-заједно са својим родитељима учествују у културним манифестацијама 
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-богате лично искуство кроз посете и уче како да заједно са својим родитељима креативно проводе 

слободно време 

-оснаживање породице кроз  васпитно-образовни  процес. 

 

ЕКО-ШКОЛА „1001 РАДОСТ“ 

 

         Планиране активности кроз акциони план  2017/18. (шеста година инплементације програма 

ЕКО-ШКОЛА). 

          Одабрана област: познавање околине - екологија 

  

          Општи циљ:   

Подржавање кроз активности у којима дете сазнаје - открива природу, биљни и животињски 

свет, промене - појаве, метеоролошке промене, годишња доба као и упознавање предмета активним 

деловањем кроз стицање практичних искустава а самим тим  и богаћење перцептивних искустава 

(нове генерације - носиоци припремне групе). 

  

           Ужи циљ:  

       Даљи рад на обогаћивању перцептивних искустава кроз активности различитих садржаја, даље 

развијање практичних вештина и испробавање различитих идеја кроз подстицање мисаоних процеса 

увиђања, анализе, комбиновања и увиђања продуката сопствених акција. 

 

          Напомена:   

       Пошто је дошло до смене генерација, самим тим, већ на почетку радне године ( септембар) 

2017/2018. неопходно је извршити допуну еко-одбора, постављањем нових родитеља из "Савета 

родитеља". Сва потребна упутства, правила, обавезе, као и представљање нових садржаја (оквирно) 

у процесу одрживости зелене заставе, као и саме имплементације програма еко-школе предочиће 

координатори пројекта.  

   - Акценат ћемо дати "Toyota" конкурсу, тачније твинингу са еко-школом Кипра коју смо и 

започели у мају месецу. Сарадња ће се одвијати кроз размене искустава ( "Skype" конференција). 

   - Тетра-пак конкурс који ћемо и даље реализовати на најбољи начин пратећи упутства. 

   - " Зелени календар"- важна водиља за планиране садржаје (обележавање важних датума).  

   - Наставак сарадње са ЈКП Чистоћа, ЈКП Зеленило, ДЗ Вождовац као и локалном самоуправом.  

   - Учествовање на манифестацијама које еко-школа поставља програмом (променљивим на 

годишњем нивоу). Разним посетама, излетима, јавним наступима деце употпунити реализацију 

садржаја, као и остваривање постављених циљева кроз задатке (све васпитне групе).  
 

 

ПРИПРЕМА ЗА ПУТОВАЊЕ У СВЕТ НАУКЕ 

 

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

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

сазнања о начину на који дете учи и сазнаје свет око себе, реализација садржаја препоручених 
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Општим основама предшколског програма, као и преиспитивања властите праксе од стране 

васпитача. Циљеви пројекта су: 

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

- Развијати сарадњу са породицом у оквиру истраживачких игара 

- Развијати сарадњу са друштвеном средином у оквиру истраживачких игара 

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

-  

Током радне 2017/18. планира се даљи рад на пројекту уз сарадњу са Институтом за 

нуклеарне науке „Винча“ и Центром за промоцију науке и осталим институцијама. Та сарадња 

подразумева обуку васпитача за реализацију огледа, формирање и опремање истраживачких центара 

у вртићима. Пројекат подразумева реализацију различитих игара и огледа из физике, хемије, 

ботанике и сл. Родитељи ће учествовати у прикупљању амбалажног материјала, у радионицама, у 

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

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

излетиштима и сл. Планира се реализација шестог Сајма науке.   

 

 

РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ГОВОРА И СОЦИО- ЕМОЦИОНАЛНОГ   РАЗВОЈА 

ДЕЦЕ 

 

Пројекат  ,,Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалногразвоја деце“ 

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

неурологију и  психијатрију за децу и  омладину . Као  посебан програм реализује се од радне  

2015/2016.године. 

Полазиште за реализацију чинили су увиди практичара у потребе за додатном подршком у развоју 

говора и социо-емоционалном развоју деце  у  јасленом  узрасту.Руководилац објекта Јасмина 

Марковић је са медицинским сестрама васпитачима  кроз акциони план јаслица ,,1001 радост“ са 

темом ,,Сарадња са породицом“ повезала  пројекат Клинике за неурологију и психијатрију за децу и 

омладину,Београд ,,Скрининг за рано откривање поремећаја“. Пројекат је покренут сса циљем раног 

препознавање поремећаја развоја говора и комуникације  и подршке деци  јасленог узраста као и  

родитељима од стране  тима  медицинских сестара -васпитача  и тима стручних сарадника у ПУ 

,,Чика Јова Змај“. 

У  радној  2017/2018.години планирају  су следеће  активности: 

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

-израда дидактичких средстава 

-контиуирана едукација запослених кроз семинаре и праћење стручне  литературе 

- примена стечених знања са семинара 

-примена техника и коришћење  инструмената за посматрање  и праћење деце  

- коришћење  стандардизованих  упитника  за родитеље и  медицинске сестре –васпитаче    

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

- проширење  пројекта на друге објекте у складу са могућностиа 

- едукација родитеља –организовање  предавања и  тематских  родитељских   састанака  у  

јаслицама  
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-сарадња са Тимом за инклузију-опсервација деце,разговори са родитељима 

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

и омладину и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ) и другим  релевантнм  

институцијама  и  стручњацима 

- презентација пројекта на Стручним сусретима Савезa удружењa медицинских сестара                                                                                  

 предшколских установа Србије 

- популаризација партнерства истраживача  и практичара  кроз  презентације  на стручним  

скуповима. 

Пројекат се реализује уз писмену сагласност родитеља (на основу Закона о  заштити података о 

личности-"Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012),уз 

сагласност  ПУ ,,Чика Јова Змај“, уз одобрење Етичког одбора Клинике за неурологију и 

психијатрију за децу и омладину, Београд и  сагласност аутора упитника за превод и коришћење 

др.сци.мед. Дејана Стевановића. 

Пројекат прате стручни сарадници Мирослава Јоксимовић психолог, Дубравка Кобац логопед, -

Тања Матић педагог. У реализацију пројекта укључен је дефектолог олигофренолог Установе Петар 

Цвековић. 

 

 

ПРОЈЕКАТ „ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 3“ -  подршка унапређивању система друштвене бриге о деци 

предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу 

 

У мају 2017.године наша Установа се укључила у пројекат „Вртићи без граница 3“ који се 

реализује у сарадњи са ЦИП Центром за интерактивну педагогију а под покровитељством 

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

Градског секретаријата за образовање.  

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

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

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

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

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

укључивања Установе у пројектне активности формиран је пројектни тим кога чине:  

 

1. Лидија Хутовић  директор, члан тима 

2.  Снежана Копривица педагог , координатор пројекта 

3. Александра Црвенић педагог, заменик координатора пројекта  

4. Горда Божовић психолог,  члан тима 

5.  Дубравка Кобац  логопед,  члан тима 

6.  Светлана Лазаревић васпитач,  члан тима 

7.  Весна Лазаревић  васпитач,  члан тима 

8.  Милина Стојановић – васпитач ,  члан тима 

9.  Весна Миленковић васпитач,  члан тима  

10.  Александра Петковић  васпитач,  члан тима 

11. Јелена Стојиљковић  васпитач,  члан тима 

12.  Татјана Животић мед.сестра  васпитач,  члан тима 
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13.  Данка Поповић  логопед волонтер,  члан тима 

 

Осим чланова пројектног тима, у реализацију пројекта и обуке које организује ЦИП-Центар 

за интерактивну педагогију укључено је још 16 васпитача, директор и помоћник директора 

Установе.  

 

Планирано је да се пројекат реализује на три локације вртић „Брезе“, ОШ „Бранислав 

Нушић“ и Рипањ Центар. До адаптације простора у ОШ „Бранислав Нушић“ и Рипањ Центар, 

програми ће се реализовати у вртићу „Чика Андра 2“ и вртићу „Колибри“.  

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 3“ ЗА РАДНУ 2017/2018.ГОДИНУ 

Годишњи план реализације пројекта сачињен је на основу Акционог плана за предшколске 

установе  пројекта „Вртићи без граница 3“ - подршка унапређивању система друштвене бриге о 

деци предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу.  

 

 

 

Р.бр Активност Време 

реализације 

Реализатори 

1. Опремање изабраних простора за реализацију програма 

на три локације – вртићи „Брезе“, „Чика Андра 2“ и 

„Колибри“  

септембар 

2017.године .  

ЦИП. УНИЦЕФ, 

ПУ 

2. Редовни састанци пројектног тима  септембар 

2017.године . -јун 

2018.године 

Пројектни тим, 

директор 

3.  Мапирање потреба деце и породице за укључивање у 

програме – анкетирање родитеља 

септембар 

2017.године 

Пројектни тим, 

директор, уписна 

комисија 

 Мапирање установа које могу бити потренцијални 

партнери за реализацију повремених кратких прорама 

(спортски центри, стручне школе, библиотеке...) са 

циљем „отварања“ Установе према локалној заједници 

септембар и 

октобар 

2017.године 

Пројектни тим, 

директор 

4. Презентација имплементације пројекта у ПУ „Чика 

Јова Змај“ на скупу пројектних тимова  

20.09.2017. године  Пројектни тим, 

директор, ЦИП 

5. Учешће на Конференцији „Најзначајније улагање у 

будућност нације – период најранијег детињства“ 

28.09.2017. Пројектни тим, 

ЦИП 

 Организовање васпитно-образовног већа са стручном 

темом „Диверсификовани програми у ПУ“ 

октобар 

2017.године 

Пројектни тим, 

директор, ЦИП 

6. Електронске обуке  

„Живети различитост у вртићу“, „Диверсификовани 

програми предшколског васпитања и образовања“, 

„Хоризонтално учење“ 

септембар 

2017.године . -јун 

2018.године 

Пројектни тим, 

директор, ЦИП 

 Хоризонтална размена и учење између пројектних 

тимова предшколских установа и ЦИП-а 

септембар 

2017.године . -јун 

2018.године 

Пројектни тим, 

директор, ЦИП 

 Планирање, осмишљавање и реализација различитих, 

иновативних програма и активности за укључивање 

деце од 3 до 5,5 година 

септембар 

2017.године . -јун 

2018.године 

Пројектни тим, 

ЦИП 

 Остваривање сарадње са партнерима на локалном септембар Пројектни тим, 
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нивоу (Интерресорна комисија, домови здравља, 

Центар за социјални рад, библиотеке...) 

2017.године . -јун 

2018.године 

директор, ЦИП 

 Организовање и реализација промотивних активности  октобар 

2017.године – 

април 2018.године 

Пројектни тим, 

директор, ЦИП 

 Документовање свих активности на пројекту  септембар2017. – 

август 

2018.године 

Пројектни тим, 

директор, ЦИП 

 

ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ НУДЕ ДЕЦИ   

 

• ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

  Ове радне године наставиће се реализација програма  енглеског језика за децу од 5 до 7 

који ће  реализовати  сарадници за енглески језик.  

Основни циљеви програма учења енглеског језика су: 

- Оспособљавање деце за основе комуникације на страном језику на усменом нивоу 

- Подстицање деце на учење страног језика 

- Упознавање деце са  културама и традицијом других народа. 

 

 

• ПЛЕС 

 

Планирана је реализација  плеса у вртићким групама у складу са Правилником,  са 

циљем да деца упознају и савладају покрет уз музику. 

 

 

• ЛЕТОВАЊЕ И ЗИМОВАЊЕ ДЕЦЕ И ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ 

 

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

месеца септембра 2017. године.Једнодневни излети се планирају у сарадњи са саветом родитеља 

Установе, објекта и васпитне групе. 

              

 

 

7. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ  

 

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

породицом, родитељима/ старатељима:  

А) обострано информисање,  
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Б) саветодавни рад и едукација,  

Ц) учешће и иницијатива родитеља/старатеља. 

           Наведени облици сарадње  биће реализовани на следећа три нивоа: 

1. на нивоу Установе 

2. на нивоу објеката 

3. на нивоу васпитних група 

 

 

1. НИВО 

УСТАНОВЕ 

ЗАДАЦИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- Адекватна и благовремена 

обавештења о раду Установе, важним 

датумима  

директор, стр. сарадници и 

сарадници, васпитач  
током године 

- Израда обавештења о актуелним 

културним дешавањима у граду 

намењена деци и родитељима 

директор, васпитач  током године 

- Израда текстова за родитеље из 

области деч.развоја, здравств. и соц. 

заштите за сајт Установе 

 

стр. сарадници и сарадници током године 

-Промоција Установе у локалној 

заједници кроз манифестације, 

промотивне активности 

Директор, васпитачи, стручни 

сарадници и сардници 
Током године 

-Учешће родитеља/старатеља у 

тимовима Установе 
Тимови Установе Током године 

-Учешће родитеља/старатеља у 

пројектима Установе 
Директор, пројектни тимови Током године 

 
- Интернет презентација рада Установе Директор, радна група током године 

-Саветовалиште за родитеље/старатеље 

и запослене 

Стручни сарадници и 

сарадници 

Друга среда у месецу од 

септембра до маја 

2. НИВО 

ОБЈЕКТА 

- Развијање комуникације путем 

интерактивних паноа  

стр. сарадник, руководилац 

објекта, васпитачи/сестре  

континуирано током 

године 

- Припрема едукативних материјала за 

табле, кутке за родитеље 

стр. сарадник, руководилац 

објекта, васпитачи/сестре 

 

континуирано током 

године 

- Припрема материјала за интернет  

презентацију 

Директор,стр. сарадник, 

руководилац објекта, 

васпитачи/мед.сестре 

током године 

-Развијање посебних програма сарадње 

са одитељима/старатељима 

Васпитачи, стручни 

сарадници 
Током године 

-3. НИВО 

ВАСПИТНЕ 

ГРУПЕ 

- Презентација месечних  планова рада 

на таблама за родитеље 

васпитачи, медицинске 

сестре васпитачи 

континуирано током 

године 

-Изложбе дечијих радова васпитачи, медицинске 

сестре васпитачи 

континуирано током 

године 

- Презентација програма, активности у 

групи 

васпитачи, медицинске 

сестре/васпитачи 

континуирано током 

године 

-Заједничке радионице за децу и 

родитеље/старатеље, учешће у 

активностима групе и представљање 

професије родитеља/старатеља 

Васпитачи Током године 
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-Значајније укључивање родитеља у 

израду портфолија 

Васпитачи Током године 

-Размена информација о дечјем 

напредовању (анкете за родитеље, чек-

листе, интерактивне свеске, белешке о 

деци итд.) 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

Током године 

-Укључивање родитеља/старатеља у 

планирање в-о рада 

Васпитачи  Током године 

- Дани отворених врата , родитељски 

састанци 

васпитачи, мед. 

сестре/васпитачи 

Месечно и по потреби  

-Учешће родитеља/старатеља на 

манифестацијама, излети, изласци ван 

Установе итд. 

Васпитачи, стручни 

сарадници, сарадници 

Током године 

   

Реализација информативног облика сарадње 

Информативни облик сарадње биће реализован путем паноа, информатора, флајера, сајта Установе 

као и кроз родитељске састанке и разговоре са родитељима. 
 
На почетку радне године у свим објектима биће одржани општи родитељски састанци  у циљу 

упознавања родитеља са радом Установе и избора чланова Савета родитеља.   

Током године родитељима ће бити омогућено  праћење и редовно информисање о раду Установе 

путем сајта Установе.  

 

Реализација саветодавног рада и едукације родитеља  

Током  године наставља се рад Саветовалишта за родитеље и запослене у Установи које води тим 

педагога, психолога, логопеда и социјалних радника. Саветовалиште ће се одржавати друге среде у 

месецу од 8 до 14 часова у објектима „Дизниленд“ и „Шећерко“, са циљем пружања подршке 

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

заштите. Рад Саветовалишта биће документован кроз вођење евиденције и израду извештаја о раду. 
 

Тематски родитељски састанци ће бити реализовани у складу са потребама праксе а у сарадњи са 

стручним сарадницима. У целодневним и четворочасовним групама припремног предшколског 

програма током године биће реализовани састанци са темом „ППП и полазак у школу“. У 

реализацији ће учествовати васпитачи, стручни сарадници Установе и стручни сарадници основних 

школа.  

 
Учешће и иницијатива родитеља 
Рад на развијању сарадње са породицом односи се на континуирано учешће родитеља/старатеља у 

непосредном васпитно-образовном раду као и на  њихову иницијативу за унапређивањем средине за 

учење кроз следеће облике:  

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

својих занимања (родитељ/старатељ предавач- лекар, стоматолог, вајар...), хобија, вештина, свирање 

инструмената, читање прича, спортска дружења и сл; учешће у адаптацији детета на колектив; 

учешће родитеља/старатеља као волонтера/сарадника у организацији и реализацији манифестација 

као што су: новогодишњи маскенбал, Вашаријада, Сајам науке, карневали;  
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иницирање и учешће у прикупљању амбалажног и потрошног материјала као и у уређењу дворишта, 

тераса , ходника и других простора вртића. 

 

Представници родитеља непосредно су укључени у процес рада Установе у оквиру следећих 

стручних тела : Савет родитеља на нивоу Установе и на нивоу објеката, Тим за заштиту деце од 

насиља, занемаривања, злостављања, Тим за израду кодекса  понашања у Установи , Тим за 

самовредновање Установе. 

            

САЈТ  УСТАНОВЕ  

 

Наша Установа свој рад презентује путем свог сајта који је важан информативни и 

едукативни облик сарадње са породицом. Пратећи потребе корисника, сајт се континуирано 

ажурира и богати садржајима  из свих области васпитно – образовног рада.  Адреса сајта је 

 www. cikajovazmaj.rs   

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

одлуку о именовању  Уредништва за одржавање Website Установе у саставу: 

 

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

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

3. Татјана Вукадиновић, васпитач, уредник 

 

 

ЛЕТОПИС  УСТАНОВЕ 

 

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

садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 59/2010), директор Предшколске установе „Чика Јова Змај“  именује  Тим за 

вођење књиге летописа (даље: Тим) у саставу: 

 

1) Мирослава Јоксимовић, стручни сарадник- психолог, координатор;  

2) Маја Лазаревић, васпитач,Пинокио, члан; 

3) Наташа Ђурић, васпитач, Плави чуперак,члан; 

4) Петра Поповић, мед. сестра- васпитач,Љиљан, члан; 

5) Слађана Беадер,мед. сестра- васпитач,Чика Јова Змај, члан; 

 

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

хронолошки, тимски се прикупља одређени материјал који чини предлог садржаја летописа. На 

период од најмање три месеца бира се предложени садржај који се уноси у летопис, по редоследу 

дешавања. Приликом прикупљања и евидентирања садржаја за летопис потребно је да Тим сарађује 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

46 | страна 
 

са представницима свих јасала и вртића, како би се обезбедила заступљеност свих објеката у 

летопису. За сваки садржај који се унесе у летопис укратко се бележи контекст и време дешавања. 

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

  

 

8. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

Основни задаци у сарадњи са друштвеном средином у току радне године су следећи: 

- коришћење свих расположивих ресурса у локалној средини за активност деце (локално 

окружење као место за учење, игру и активности)  

- стручна подршка од стране надлежних министарстава и институција у остваривању 

делатности Установе. 

 

Сарадња са друштвеном средином биће реализована на три нивоа: 

1. на нивоу Установе 

2. на нивоу објеката 

3. на нивоу васпитних група                                                                                                                                                           

 

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

стручни сарадници и директор Установе. 

С  обзиром на разуђеност објеката и специфичности локалног окружења, сваки вртић ће на 

почетку године  идентификовати ресурсе средине и направити план сарадње. 

Боља  повезаност  вртића  и  школе  трајни  је  циљ  и  задатак. 

Сарадња са школом представља  важну карику у васпитно-образовном  систему јер је један   

од   кључних   фактора   који   утиче   на   то   да   се   резултати   постигнути   на предшколском  

узрасту  одрже  и послуже  као  основ  за  даљи  развој  и учење  деце  у школи. 

Основни захтев за реализацију успешне сарадње је да она мора бити обострана и 

двосмерна,   уз  активно  укључивање   родитеља   како  би  прелазак   детета  из  једне 

институције у другу текао што безболније и успешније. Значај родитеља се огледа у томе  

што  су  они  једина  стална  лица  која  су  са  децом  све  време  током  периода адаптације  и 

преласка  из једног нивоа васпитно-образовног  система у други (вртић- школа). 

Сарадња   са   основном  школом     јe     у   функцији   унапређивања  васпитно- 

образовног  рада  како  у  предшколској  установи,  тако и  у школи. Дакле, у   основи ове       

сарадње       јесу     сараднички     односи,     чијим  се  развијањем     и  сталним унапређивањем    

обезбеђују  и  изналазе оптимални услови за постизање  циљева образовања    и    васпитања. 

Установа планира сарадњу са свим основним школама на територији  Општине Вождовац. 

Сарадња са основним школама остварује се континуирано током целе школске године према 

плану рада стручних сарадника и стручног актива ППП. 

 

НИВО 

САРАДЊЕ 
АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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1. НИВО 

УСТАНОВЕ 

- Oрганизовање четворочасовног 

ППП у просторима школа 

Директор, стручни 

сарадници, 

сарадници 

септембар 2017. 

године 

- Састанци са сарадницима ОШ 

ради остваривања континуитета у 

образовању деце обухваћене                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

инклузијом   

чланови Тима за 

инкл. обр, стручни 

сарадници школа 

по потреби,  током 

године 

- Активности везане за 

манифестације према плану 

културне и јавне делатности  

 

Васпитачи 

 

 

 током године 

- Учешће и присуство на 

манифестацијама значајним за 

локалну заједницу 

Сви запослени 

2. НИВО 

ОБЈЕКТА 

- Представљање школа у 

просторима вртића (путем  

састанака, паноа и сл.) 

васпитачи, учитељи, 

стручни сарадници 

Установе и ОШ 

март-јун 2018. 

- Учешће деце ПУ и ОШ  на 

локалним манифестацијама  
васпитачи, учитељи током године 

3. НИВО 

ВАСПИТНЕ 

ГРУПЕ 

 - Посете деце обухваћене ППП 

школи, присуство школском часу 
васпитачи, учитељи 

Фебруар-април 

2018. 

- Гостовање деце обухваћене 

ППП на школским приредбама 
васпитачи, учитељи током године 

- Тематски родитељски састанци 

„Припрема деце за полазак у 

школу“ 

Стручни сарадници 

ПУ и ОШ, васпитачи 
током године 

- Коришћење расположивих 

ресурса у локалној средини за 

активности деце 

васпитачи током године 

-  Учешће деце на локалним 

манифестацијама 
васпитачи током године 

 

 

• САРАДЊА СА СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА, УЧИТЕЉСКИМ ФАКУЛТЕТОМ, 

ФАКУЛТЕТОМ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ, 

ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТОМ,МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА 

•  САРАДЊА СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА НИВОУ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ КАО И НА НИВОУ ГРАДА 

• САРАДЊА СА МУПОМ, ВОЈСКОМ, ВАТРОГАСНОМ 

СЛУЖБОМ,ЦРКВАМА,МЕДИЈСКИМ КУЋАМА,СПОРТСКИМ ЦЕНТРИМА 

• САРАДЊА СА МУЗЕЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ,ДОМОМ ЗА СТАРЕ, 

ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, ЦЕНТРОМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

48 | страна 
 

ОДОЈЧАДИ,БИБЛИОТЕКАМА ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ, ГРАДА БЕОГРАДАКУЛТУРНИМ 

ЦЕНТРИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВЕ  

 

•  АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – САОБРАЋАЈНИ  ПОЛИГОН  

 

У току радне 2017/18. године планира се  наставак сарадње са Агенцијом за безбедност 

саобраћаја и имплементација програма саобраћајног васпитања и образовања у предшколским 

установама  која је била намењена  васпитачима у предшколским установама. Садржај  програма  ће 

се реализовати у васпитним групама у оквиру редовне реализације васпитно-образовног рада.  У 

оквиру припремног предшколског програма  посебна пажња биће посвећена садржајима поменутог 

програма уз коришћење приручника за извођење програма саобраћајног васпитања и образовања у 

предшколским установама. 

Овај програм ће се реализовати уз подршку Секретаријата  за образовање и дечију заштиту  и 

Агенције за безбедност саобраћаја. 

 

• САРАДЊА СА ИЗДАВАЧКИМ КУЋАМА  

 

Правилником о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског 

васпитања и образовања и Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, 

специјализованих програма и других облика рада и услуге које остварује предшколска 

установа предвиђен је начин финасирања посебних програма, односно програма који финансирају 

родитељи, регулисан је начин на који радни листови и часописи намењени деци могу да се нуде у 

Установи. 

Како радни листови који се финансирају од стране родитеља спадају под специјализован програм 

рада у Установи, као читаоница (причаоница) како је регулисано Правилником о врстама, начину 

остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга 

које остварује предшколска установа, тако је потребно расписати јавни позив за доставу понуда 

радних листова и часописа. 

Понуђач да би уопште могао да поднесе понуду у предшколској установи, исти мора поседовати 

Решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја којим је одобрена дистрибуција 

уџбеника, док радни листови који се нуде морају бити регистравани у Регистру одобрених уџбеника. 

 

• ПОЗОРИШТА  

 

Сарадња са позориштима биће реализована кроз гостовања позоришта за децу у вртићу а 

повремено ће бити организован одлазак деце у позоришта. Избор позоришних представа извршиће  

радна група васпитача и сарадника (комисија иманована од стране директора Установе коју ће 

чинити васпитачи, медицинске сестре васпитачи, стручни сарадник, родитељ) крајем септембра 
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месеца за целу радну годину на основу приспелих понуда датих после промотивних представа, као и 

сагласности Секретаријата за дечју заштиту. 

 

 

 

9.  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ  
 

 

У оквиру културне и јавне делатности Установе у радној 2017/18. години  пригодним 

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

квалитета васпитно-образовног рада и сарадње са друштвеном средином. 

 

 

Н
и

в
о
 У

ст
а
н

о
в

е 

празник / 

манифестација 
датум носиоци активности 

Дечја недеља 
прва недеља 

октобра 
стр. служба, васпитачи, мед. сестре 

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

Чика Јовина недеља 

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

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

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

Дечји маратон април стр. сарадник за физичко васпитање, васпитачи 

Светски дан дечје књиге 2. април директор, пом. директора, стр. служба,  васпитачи 

Сајам науке април-мај директор, пом. директора, стр. служба,  васпитачи 

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

Дан изазова 
последња среда у 

мају 
стр. сарадник за физичко васпитање, васпитачи 

Змајада 
последња субота у 

мају 
стр. сарадник за физичко васпитање, васпитачи  

Н

и

в

о

 

о

б

ј

е

к

т

а 

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

Вашаријада јун 
директор, пом. директора, стручна служба, васпитачи, мед. 

сестре 

Светски дан старих лица 1.октобар стр. служба,  васпитачи 

Светски дан чистих руку 15. октобар 
сарадници за ПЗЗ, васпитачи и медицинске сестре на 

превентиви 

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

Дан Музеја у вртићу  васпитачи 

Нова година 
последња недеља 

децембра 
васпитачи, медицинске сестре 

Божић 
прва недеља 

јануара 
васпитачи, мед. сестре 

Дан Установе децембар  васпитачи, мед. сестре 

Свети Сава 27. јануар васпитачи, мед. сестре 

Дан жена 8.март васпитачи, мед. сестре 

Дан пролећа 21.март васпитачи, мед. сестре 
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ЧИКА ЈОВИНА НЕДЕЉА 

 

Сваке радне године у нашој Установи реализују се пригодни програми поводом бројних 

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

сваки објекат ће осмислити свој  програм за обележавање  Чика Јовине недеље  (новембар 2018.) 

која представља посебност наше Установе.   

Остале манифестације и празници, време обележавања и носиоци активности налазе се у 

плану културне и јавне делатности. 

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

манифестацијама дечјег ликовног и драмског стваралаштва организованим на градском, 

међуградском и међународном нивоу. 

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

медиотеке у Установи, организовање посета музејима,  тематским изложбама у складу са акционим 

плановима вртића и планираним манифестацијама  у Установи. 

                                                                    * 

Установа ће током радне 2017/18. године промовисати свој рад у различитим медијима  

настављајући сарадњу са многобројним медијским кућама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ускрс април васпитачи, мед. сестре 

Међународни дан шале 1. април васпитачи, мед.сестре 

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

Дан планете Земље 22. април 

стр. служба, васпитачи (посебно објекти који се баве 

екологијом) 

Еколошка недеља прва недеља јуна 

Светски дан заштите 

животне средине 
5. јун 

Завршне приредбе јун васпитачи 

Недеља здравља уста и 

зуба 
јун сарадници за ПЗЗ, васпитачи и мед. сестре на превентиви 

Хуманитарне акције током године стручни сарадници, васпитачи 
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10. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

10.1.ПЛАН РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА  
 

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

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

 

Васпитно-

образовно 

веће  

Тема Време реализације 

1. 

- Разматрање Извештаја о раду Установе за 

радну 2016/17. годину 

- Извештај о  реализацији плана 

самовредновања за радну 2016/17. годину 

- Разматрање Плана рада Установе за радну 

2017/18. годину 

- Разматрање Предшколског програма за радну 

2017/18. годину 

Септембар  2017. године 

2. Тема везана за диверсификоване програме 
Октобар 2017. године 

 

3. 
 Тема везана за интегрисано учење, учење кроз 

истраживање  (Ж.Крњаја, Д.Бренеселовић)  
Децембар  2017. године 

4. 
Презентација примера добре праксе 

 
Јун  2018. године 

 

 

 

 

 

 

 
10.2.ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ   

 

Током радне 2017/18. године педагошки колегијум ће своје активности остваривати на 

састанцима једном месечно а по потреби и чешће. На састанцима ће се  разматрати питања из 

делокруга васпитно-образовног рада  Установе. 

 

 

Ред. бр. Задаци Педагошког  колегијума Време реализације 

 

1. Анализа припремљености објеката за почетак радне 

године и предлози за унапређивање 

Септембар 2017. године 

2. Предлагање ментора за нову групу приправника Октобар 2017. године 
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3.  Избор активности које би  биле основа за писање 

радова за  излагање на стручним сусретима 

васпитача и медицинских сестара  

 

Јесен 2017. године -  

пролеће 2018. године 

4. Праћење  реализације стручних актива,Васпитно-

образовног већа,рад тимова на нивоу 

Установе,радних група,реализацију стручног 

усавршавања 

Током године 

(четири квартална извештаја) 

5.  Извештај о реализацији акционих планова објеката 

и предлози за унапређење васпитно-образовног рада  

Јун 2018. године 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ   ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Пограм заштите од насиља, злостављања и занемаривања дефинисан је на основу анализе 

стања безбедности, присутности различитих облика и интензитета насиља, злостављања и 

занемаривања у Установи током протеклог периода, специфичности Установе и резултата 

самовредновања рада Установе за 2016/17. годину. 

Програмом заштите за радну 2017/18. годину дефинисани су задаци и активности које ће Установа 

предузимати ради развијања и неговања позитивне атмосфере и безбедног окружења. 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

 

Контрола стања и редовно 

одржавање мобилијара, одржавање 

дворишта и прилаза објектима 

Стручни сарадник,Сарадник 

на унапређењу превентивно-

здравствене 

заштите,Руководилац 

објекта,Техничка служба 

Током године 

Контрола стања и едовна поправка 

и елиминисање дотрајалог 

намештаја 

Стручни сарадник,Сарадник 

на унапређењу превентивно-

здравствене 

заштите,Руководилац 

објекта,Техничка служба 

Током године 

Контрола стања и организација 

физичког простора према 

стандардима рада ПУ 

Стручни сарадник,Сарадник 

на унапређењу превентивно-

здравствене 

заштите,Руководилац 

објекта,Техничка служба 

Током године 

Смањивање познатих 

и потенцијалних 

Организовање дежурстава 

у јутарњим и послеподневним 

активностима,боравак деце  у 

Руководилац објекта 

мед.сестре васпитачи 

васпитачи 

Током године 
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ризика у односу на 

специфичнисти 

објекта, временску 

структуру дана, 

период у години 

дворишту 

Кадровска организација са јасно 

прецизираним и подељеним 

одговорностима 

 (мед.сестра васпитач, васпитач, 

мед.сестра на превентиви ) 

приликом излазака у двориште 

објекта,терасу објекта,одласка деце 

ван Установе (позориште, музеј...) 

Помоћник директора, 

руководилац објекта , кадров-

ска служба у складу са 

важећим законима,Стручни 

сарадник,Сарадник за 

унапређење превентивно 

здравствене заштите 

Током године 

Стално стручно 

усавршавање 

Обука запослених за превентивне 

активности кроз различите облике 

интерног стручног усавршавања (В-

О веће,стручне активе васпитача) 

Тим за заштиту деце 
децембар 2016.-

април 2017. 

Обука запослених за превентивне 

активности кроз oбуку- семинар 

„Заштита детета од злостављања и 

занемаривања: примена Општег 

протокола“ 

Вероника Ишпановић – 

Радојковић,  

Зорка  

Лопичић, Ивана Стевановић 

и Ранка Вујовић 

 

 новембар    

2017.год. 

Васпитно-образовни 

рад 

Планирање и реализација 

активности које подстичу 

самопоштовање, ненасилну 

комуникацију, прихватање 

различитости, кооперативне игре 

Стручни сарадници, 

васпитачи 
Током године 

Свакодневно организовање 

физичких активности и боравак на 

отвореном простору 

Педагог за физичко, сар. за 

превентивну здравствену 

заштиту, васпитачи 

Током године 

Имплементација семинара и обуке 

запослених за превентивне 

активности кроз анкету за 

запослене, увид у књиге в-о рада, 

дечје продукте 

Стручни сарадници, тим за 

заштиту деце 

Април 2017. и даље 

током године 

Успостављање правила 

понашања 

Формирање правила понашања у 

васпитној групи у активностима са 

децом  

Васпитачи  
Почетак радне 

године 

ИЛУСТРАЦИЈЕ ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА урадити у 

активностима са децом и поставити 

их у видокруг  деце.Васпитач у 

свакодневној комуникацији са 

децом подсећа на правила 

понашања. 

Васпитачи  
Почетак радне 

године 

Прибављање сагласности 

родитеља/старатеља детета – ко 

може да преузме дете из 

вртића.Сагласност родитеља 

:изласци са васпитачима ван 

Установе,фотографисање 

деце,постављање фотографија на 

сајт Установе. 

Васпитачи  
Септембар/октобар 

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

 

На основу члана 81. Статута Предшколске Установе  ''Чика Јова Змај'',   у вези Посебног 

протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама,  на основу одлуке  директора Предшколске установе „Чика Јова Змај“  Тим за заштиту 

деце од насиља, злостављања и занемаривања чине: 

 

1. Лидија Хутовић – директор Установе 

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

3. Мина Грујин–стручни сарадник- психолог, члан 

4. Мирослава Јоксимовић - стручни сарадник- психолог, члан 

5. Гордана Трмчић - сарадник- социјални радник, члан 

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

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

8. Љиљана Нешовић – васпитач, члан 

9. Милица Миловановић – мед.сестра васпитач, члан 

10. Наташа Ђукановић, представник родитеља, члан 

 

Циљеви рада тима: 

- Стварањe безбедне средине за боравак деце 

- Стварањe и неговањe климе прихватања, толеранције, уважавања 

- Едукација запослених са циљем  препознавања насиља, злостављања и занемаривања и реаговања 

у случајевима сумње на насиље.  

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

 

Задаци чланова Тима су да: 

- Припрема програм заштите; 

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

подршке и помоћи од Тима за заштиту;  

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

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

вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву  насиља, 

злостављања и занемаривања деце ; 

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

заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом; 
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- Координирају израду и реализацију програма заштите деце од насиља (превентивне и 

интервентивне активности); 

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

- Прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити детета; 

- Сарађују са релевантним установама; 

- Организују евидентирање појаве насиља; 

- Прикупљају, воде и чувају документацију; 

- Извештавају стручна тела и органе управљања. 

 

10.3.2.АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Приоритет  у раду у току ове радне године биће на информисању родитеља о активностима тима за 

заштиту деце кроз предавања и радионице.  

 

 

ЗАДАЦИ У 

ОБЛАСТИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

а) стручно 

усавршавање 

запослених 

 Семинар –  

Заштита детета од злостављања и 

занемаривања: примена Општег 

протокола  

Вероника Ишпановић 

– Радојковић,  

Зорка  

Лопичић, Ивана 

Стевановић и Ранка 

Вујовић 

новембар 2017. 

Радни састанци Тима на нивоу 

Установе и тимова на нивоу вртића, 

са циљем 

унапређивања рада тимова на нивоу 

вртића.  

Тим 
Јануар – април 

2018. 

б) рад са 

родитељима 

Информисање родитеља писаним 

путем 

 - информатор о раду Тима 

- Флајери за табле и кутке за 

родитеље 

тим октобар 2017. 

Инивидуални саветодавни рад тим 
по потреби, 

током године 

 Предавања за родитеље 
 

Током године 
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в)  васпитно -

образовни рад  

 -Избор и реализација активности са 

децом (превенција насилног 

понашања у групи, 

 Израда правила понашања заједно са 

децом - подсећање , 

развијање кооперативних односа, 

толеранције, конструктивно 

превазилажење сукоба...) 

- Примена различитих активности у 

раду са децом – „Вртић без насиља“ 

тим, васпитачи 

објеката  

континуирано 

током године 

ЗАДАЦИ У 

ОБЛАСТИ 

ИНТЕРВЕНТНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Поступање по процедурама које се 

односе на поступање у конкретним 

ситуацијама насиља, злостављања и 

занемаривања 

тим, проширени 

састав тима, директор 

Установе 

по потреби, 

током године 

ЗАДАЦИ У 

ОБЛАСТИ  

 ДОКУМЕНТОВАЊ

А РАДА 

Вођење прописане документације 

(Образац 1, 2 и 3) и  чување 

документације Тим 
континуирано 

током године 

 

 

Индикатори  успешности рада Тима: 

- реализација планираног семинара, 

- реализација планираних стручних актива васпитача и медицинских сестара васпитача 

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

деце), 

- вођење адекватне документације о раду Тима. 

 

 

 

 

10.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
 

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

образовање чине: 

 

   

1) Тања Матић, стручни сарадник-педагог, координаторТима;  и води документацију за 

укључивање деце из маргинализованих група; 

2) Петар Цветковић, дефектолог, члан; 

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

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

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

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

7) Милена Црнић, васпитач, члан. 
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У радној 2017/2018.години наставиће се са процедуром успостављања комуникације са родитељима, 

члановима Тима Установе,васпитачима групе где борави дете приликом самог уписа у вртић. 

 

 Задаци Реализатор Време реализације 

р
ед

о
в

н
и

 з
а
д

а
ц

и
 

Eвидентирање деце са посебним 

образовним потребама; формирање 

тимова за подршку детету 

тим за инклузивно 

образовање, стручни 

сарадници 

континуирано током   

2017/18.године 

Опсервација, израда педагошких 

профила, планирање мера 

индивидуализација, адаптације и 

индивидуални рад, израда ИВОП-а 

тим за подршку детету, 

стручни сарадник 

током године  

Праћење планираних мера 

индивидуализације; помоћ у избору и 

осмишљавању активности са децом 

(прилагођавање садржаја, облика и 

метода васпитно-образовног рада) 

тим за подршку детету, 

стручни сарадник 

континуирано током 

године 

Сарадња са надлежним установама 

здравствене и социјалне заштите 

тим за инклузивно образовање  континуирано током 

године 

Сарадња са породицом тим за подршку детету, 

стручни сарадник 

континуирано током 

године 

Сарадња са основним школама тим за инклузивно образовање током године 

Сарадња са Уписном комисијом  дефектолог током године 

Наставак рада на пројекту:,, Рано 

препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја детета“ и 

проширивање на друге објекте (јасле). 

тим за инклузивно 

образовање, Клиника за 

неурологију и психијатрију за 

децу и омладину, медицинске 

сестре -васпитачи 

 

континуирано током 

године 

п
р

и
о
р

и
т
ет

н
и

 

за
д

а
ц

и
 

 

Едукација запослених кроз стручне 

активе 

 

 

референтна установа, тим за 

инклузивно образовање 

 

током радне 2017/18год. 

 

 

Едукација и рад са персоналним 

асистентима 

 

тим за инклузивно образовање 

 

континуирано током 

године 

 

д
о
к

у
м

ен
т
о
в

а
њ

е 

р
а
д

а
  

 

 

 

Евидентирање и чување 

документације 

Ажурирање базе података 

 

 

 

 

 

 

тим за инклузивно образовање 

 

 

континуирано током 

године 
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Број деце са развојним проблемима и мишљењем Интерресорне комисије и објеката који ће бити обухваћен радом Тима 

за инклузију током 2017/18 године (број варира због могућих исписивања и уписивања деце током године, понављања 

ППП, као и премештања у друге групе или вртиће). 

 

РБ ОБЈЕКАТ Годи

ште 

Васпитачи  дел.број 

 

1. 

РАДОСНО ДЕТИЊСТВО 

 

2012 ЈЕЛЕНА РАДОВАНОВИЋ 

БИЉАНА РАДИЋ 

в560-3/v-55/2015 

8.6.2015. 

Раковица 

2. ШЕЋЕРКО 2011 ТАЊА РЕСАНОВИЋ 

ЈЕЛЕНА СТОЈАНОВИЋ 

611-42/14 

20.6.2014. 

Београд 

3. ДИЗНИЛЕНД 2012 САНДРА МИЛАНОВИЋ 

ЈЕЛЕНА МАТЕЈИЋ 

 

611-25/15 

30.4.2015. 

Београд 

 

4.  ППП ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ 2011 СЛАЂАНА ТРИКИЋ 611-63/15 

23.12.2015. 

5. НЕВЕН 2012 СЛАВИЦА ЈОЦИЋ 

СОЊА ШИРАЦ 

611-80/15 

18.12.2015. 

6. 1001 РАДОСТ 2012 УПИСАНА, НЕ ПОХАЂА ЈОШ УВЕК 611-20/16 

14.4.2016. 

Београд 

7. ПЛАВИ ЧУПЕРАК 2014 БИЉАНА МИЛАДИНОВИЋ 

ИРЕНА ЧАЊИ 

611-56/16 

25.5.2016. 

Београд 

8. ВАСА ЧАРАПИЋ 2013 МАЈА КРСТИЋ 

МИРЈАНА ОРЛИЋ 

611-114/16 

7.12.2016. 

Бгд 

9. ЦИЦИБАН 2013 ДРАГАНА ИЛИЋ КОЦИЋ 

СЛАВИЦА ВУЧИНИЋ 

611-9/2017 

Бгд 

22.3.2017 

10. НАША ДЕЦА 2012 ЉИЉАНА ШАБАНОВИЋ 

МАРИЦА АНЂЕЛИЋ 

611-23/2017 

Београд 

26.4.2017. 

11. ВУК КАРАЏИЋ (РИПАЊ 

ЦЕНТАР) 

2011 ЉИЉАНА ИЛИЋ 611-113/2016 

Београд 

30.11.2016. 

12. БИСЕРИ 2010 СВЕТЛАНА ФИЛИПОВИЋ 611-17/2017 

Београд 

26.4.2017. 

 

13. БИСЕРИ 2010 СВЕТЛАНА ФИЛИПОВИЋ 611-18/2017 

Београд 

26.4.2017. 

14. ПАРЕНТА 2014 АНДРИЈАНА ПОПОВИЋ 

МАРТА ЈУКИЋ 

611-27/2017 

Београд 

17.5.2017. 

15. ЉОЉА 2010 ЈЕЛИЦА РАИЧЕВИЋ 

ЈАСМИНА ВУЈИЋ 

611-72/2016 

Београд 

7.7.2016. 

16. БОРА СТАНКОВИЋ 2010 СНЕЖАНА ЖИВАНОВИЋ 560-21/в-55/2017 

17. ВИВАК 2011 ВЕСНА ЉУБИША 611-33/2017 
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БИЉАНА КРЕКИЋ 17.5.2017. 

18. ВИВАК 2011 ВЕСНА ЉУБИША 

БИЉАНА КРЕКИЋ 

611-32/2017 

17.5.2017. 

Београд 

19. СЕСТРЕ БУКУМИРОВИЋ 2011  610-57/17 

18.7.2017. 

Београд 

20. ПАРЕНТА 2011 ИРЕНА ДУДИ 

АНА ПЕКИЋ 

560-156/2017 

24.08.2017. 

Београд 

21. ДАНИЛО КИШ  ДРАГАНА ШУВАКОВ  

 
 
Број асистената за 2017/18 годину је 4, а објекти су: Чика Јова Змај, Наша деца, Љоља, Брезе 

 

 

 

10.5.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  
 

Од радне 2012/13. године до протекле 2016/17. године ужи тим за самовредновање рада ПУ у 

сарадњи са директором Установе и члановима ширег тима за спровели су самовредновање свих 

седам кључних области рада.  

С обзиром да  Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2001 и 55/2013), члан 48 (Осигурање квалитета рада установе) предвиђа да се 

„самовредновање сваке године обавља по појединим областима вредновања, а сваке четврте или 

пете године – у целини“, током 2017/18. године тим за самовредновање у непосредној сарадњи са 

директором ПУ извршиће самовредновање у целини. 

 

Чланови Тима за самовредновање рада Установе су:  

 

1. Тања Матић, педагог, 

2. Вера Цвијановић, педагог, 

3. Снежана Копривица, педагог, 

4. Александра Црвенић, педагог, 

5. Мирослава Јоксимовић, психолог, 

6. Горда Божовић,психолог 

7. Вера Грба, сестра на превентиви, 

8. Јелена Пантелић, васпитач, 

9. Кристина Николић, медицинска сестра васпитач, 

10. Тања Ресановић, васпитач, 

11. Мирјана Трајковић, васпитач 

12. Горица Матић, васпитач 
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10.6.  ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
 

Основни задаци Актива за развојно планирање током радне 2017/18. године ће бити: 

-анализа критеријума успеха за  постављене развојне циљеве  

-анализа извештаја Тима за самовредновање (све области), 

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

 

Планиране активности  

 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Исходи 

Састанак чланова ужег тима за 

самовредновање у циљу  анализе 

досадашњег рада на самовредновању 

рада ПУ и израде плана 

самовредновања у целини 

октобар 2017. Чланови ужег тима, 

директор Установе, 

помоћник директора 

Дефинисан план рада 

ужег тима за 

самовредновање 

Састанци чланова ужег тима у циљу 

израде потребних инструмената за 

самовредновање у целини 

новембар-јануар 

2017/2018. 

Чланови ужег тима, 

директор Установе, 

помоћник директора 

Урађена радна верзија 

инструмената 

Састанци чланова ужег тима у циљу 

анализе инструмената и припреме 

актива 

јануар 2018. Чланови ужег тима 

 

Урађена финална 

верзија инструмената, 

урађен сценарио актива 

са ширим тимом 

Актив  чланова ужег тима са 

члановима ширег тима у циљу 

информисања и спровођења процеса 

самовредновања  

фебруар 2018. Чланови ужег тима, 

директор Установе, 

помоћник директора 

Одржан актив,  

договорен начин 

спровођења 

самовредновања у 

целини 

Припрема за самовредновање 

Одређивање узорка 

Формирање мини тимова 

фебруар 2018. Чланови ужег тима Одређен узорак и 

формирани мини 

тимови 

Спровођење самовредновања у 

целини 

март/април  2018. Чланови ужег и 

ширег тима  

Спроведене активности 

самовредновања 

Анализа и обрада прикупљених 

података за самовредновање у целини 

април/мај 2018. Чланови ужег тима  Обрађени подаци  

Састанак ужег тима за 

самовредновање са директором и 

помоћником директора у циљу 

анализе добијених података 

мај 2018. Чланови ужег тима, 

директор Установе, 

помоћник директора 

Урађена анализа 

добијених података 

Израда извештаја о спроведеном 

самовредновању  

јун  2018. Чланови ужег тима Урађен извештај 

Састанак са члановима тима за 

развојно планирање са циљем 

презентовања резултата 

самовредновања у целини 

јун  2018. Чланови ужег тима, 

директор Установе, 

помоћник директора, 

чланови тима за 

развојно планирање 

Одређени развојни 

приоритети  за наредни 

период 
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Рад на изради документа Развојни план ПУ Чика Јова Змај ,започеће заједничким састанцима 

чланова Актива  за развојно планирање и Тима за самовредновање.Том приликом ће чланови актива 

и тима сачинити оперативни акцион план свог рада. 

 

Индикатори успешности рада Актива: 

- успостављена сарадња са Тимом за самовредновање, 

- адекватна документација о раду Актива 

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

 

 

 

 

 

11.  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

11.1.  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
            Циљ стручног усаврашавања у Установи је континуирано подизање квалитета васпитно-

образовног рада који се постиже радом запослених као промишљајућих практичара у складу са 

својим потребама као и потребама предшколске Установе и заједнице.   

 

Годишњи план стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника 

и сарадника реализоваће се кроз рад следећих тела: 

 

- васпитно-образовно веће 

- стручни актив васпитача 

- стручни актив медицинских сестара 

- актив васпитача припремног предшколског програма 

- актив ментора и приправника 

- педагошки колегијум 

- други  облици стручног усавршавања 

 

 За ову радну годину  планирано је формирање и почетак рада Тима за стручно усавршавање  који ће 

: 

- упућивати запослене на професионално усавршавање, пратити бодовање стручног   

  усавршавања 

-упућивање  и обука у области нових основа ПВО 

-бити подршка  формирању и ојачавању креативности, иницијативе, личне аутономије,   

  професионалног идентитета запослених  

-усавршавати процесе самоевалуације и евалуације 

-анализирати едукацију на нивоу установе и давати препоруке за даље  
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  усавршавање запослених (од индивидуалних  до оних на нивоу Установе) 

-бавити се организацијом постојећих и нових облика стручног усавршавања у оквиру   

  предшколске Установе:   - Стручно усавршавање на семинарима акредитованим од стране 

                                                Завода за вредновање квалитета васпитања и образовања 

                                              - Интерно стручно усавршавање: 

                                                       -активи(стручне службе, сарадника, сестара/васпитача, 

                                                        примери  добре праксе, угледне активности) 

                                                       -радионице (у организацји актива, тимова установе,  

                                                        стручне  службе) 

                                                        -трибине за запослене, родитеље, локалну заједницу  итд.                                           

                                                        -обуке у сарадњи са другим установама, основним   

                                                          школама, здравственим институцијама, Црвеним крстом,  

                                                          УНИЦЕФ-ом, ЦИП центром, МПНТР, Општином   

                                                           Вождовац итд                                        

                                                         -организација Сајма науке, Фестивала здравља 

                                               -хоризонтално стручно усавршавање                                                  

                                                одвијаће се разменом стечених знања и искустава, на нивоу 

                                                 група, на нивоу  објеката, нивоу Установе, између Установа                                               

                                               -учешће на конференцијама, конгресима, професионалним   

                                                сусретима, обукама професионалних удружења, фокус групама   

                                                манифестацијама  итд. 

                                               -едукација родитеља/старатеља 

                                               -ПУ као база за праксу студената факултета (ФАСПЕР,  

                                                Учитељски факултет, Филозофски факултет у Београду,  

                                                Висока здравствена школа струковних студија ?) 

                                               -ПУ као партнер на пројектима, истраживањима и научним 

                                                радовима (УНИЦЕФ, ЦИП центар, Клиника за неурологију и  

                                                психијатрију за децу и омладину, Филозофски факултет у  

                                                Београду итд.) 

                                               -израда штампаног материјала (флајера, текстова за паное за 

                                                родитеље, сајт Установе, на теме од значаја за живот у  

                                                вртићима). 

Стручно усавршавање, у току радне 2017/18. године биће у складу са одређеним приоритетним 

задацима васпитно – образовног рада и актуелним потребама праксе.  

 

 

 

 

11.2 .СТРУЧНИ АКТИВНИ ВАСПИТАЧА И МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТАРА ВАСПИТАЧА  

 

У радној 2017/18. години у нашој Установи формираће се активи васпитача према узрасним групама :  

- Актив медицинских сестара васпитача јаслених група 
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- Актив васпитача млађих вртићких  група 

- Актив васпитача средњих вртићких група и мешовитих 

- Активн васпитача старијих вртићких група  

- Актив  васпитача припремног предшколског програма 

План рада стручних актива васпитача и медицинских сестара васпитача дефинисан је у складу са приоритетним 

задацима васпитно-образовног рада. 

 

Активи медицинских сестара васпитача 

Р.бр. Тема Реализатори Време реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака неге и 

васпитно-образовног рада, именовање 

руководиоца актива 

Директор, помоћник 

директора,стручни 

сарадници 

октобар 2017. 

Стручна тема ,,Учесталост говорно 

језичких одступања код деце 

предшколског узраста“ 

Данка Поповић, логопед 

стажиста 

2.  Праћење и документовањ е дечјег развоја 

и напредовања и укључивање родитеља у 

процес 

педагози децембар 2017- 

3.  Подстицање говорно језичког развоја деце 

јасленог узраста кроз говорне игре 

логопед, психолог фебруар 2018. 

4.  Угледне активности у области развоја 

говора, евалуација рада актива  

Медицинске сестре 

васпитачи јаслица 

„Шећерко“, стручни 

сарадници 

Прва недеља априла 

2018. 

 

Активи васпитача млађих вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака неге и 

васпитно-образовног рада, именовање 

руководиоца актива 

Директор, помоћник 

директора,стручни 

сарадници 

октобар 2017. 

Стручна тема ,,Учесталост говорно 

језичких одступања код деце 

предшколског узраста“ 

Данка Поповић, логопед 

стажиста 

2.  Праћење и документовање дечјег развоја и 

напредовања и укључивање родитеља у 

процес 

педагози децембар 2017- 

3.  Подстицање говорно језичког развоја деце 

млађег узраста 

логопед, психолог фебруар 2018. 

4.  Угледне активности у области развоја 

говора кроз обраду приче, евалуација рада 

актива  

васпитачи вртића Невен 

стручни сарадници 

Друга недеља априла 

2018. 

 

 

Активи васпитача средњих  и мешовитих вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време реализације 
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1.  Разматрање приоритетних задатака неге и 

васпитно-образовног рада, именовање 

руководиоца актива 

Директор, помоћник 

директора,стручни 

сарадници 

октобар 2017. 

Стручна тема ,,Учесталост говорно 

језичких одступања код деце 

предшколског узраста“ 

Данка Поповић, логопед 

стажиста 

2.  Праћење и документовање дечјег развоја и 

напредовања и укључивање родитеља у 

процес 

педагози децембар 2017- 

3.  Подстицање говорно језичког развоја деце 

средњих васпитних  група 

логопед, психолог фебруар 2018. 

4.  Угледне активности у области развоја 

говора кроз исграживачке активности, 

евалуација рада актива  

васпитачи вртића  

Дизниленд, стручни 

сарадници 

Трећа  недеља априла 

2018. 

 

 

Активи васпитача старијих  вртићких група 

Р.бр. Тема Реализатори Време реализације 

1.  Разматрање приоритетних задатака неге и 

васпитно-образовног рада, именовање 

руководиоца актива 

Директор, помоћник 

директора,стручни 

сарадници 

октобар 2017. 

Стручна тема ,,Учесталост говорно 

језичких одступања код деце 

предшколског узраста“ 

Данка Поповић, логопед 

стажиста 

2.  Праћење и документовање дечјег развоја и 

напредовања и укључивање родитеља у 

процес 

педагози децембар 2017- 

3.  Подстицање говорно језичког развоја деце 

средњих васпитних  група 

логопед, психолог фебруар 2018. 

4.  Угледне активности у области развоја 

говора кроз драмске активности, 

евалуација рада актива  

васпитачи вртића „Мила 

Јевтовић“  стручни 

сарадници 

Четврта  недеља априла 

2018. 

 

 

 

 

11.3. ПЛАН РАДА АКТИВА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА 

 

Припремно предшколски програм реализује се у оквиру целодневног и четворочасовног 

рада. У целодневном ППП рад се реализује у 35,5 групе, а у четворочасовном у 29 група. 

Нови чланови актива:  Милина Стојановић , Милина  Илић, Вера Цвијановић, Милена Црнић, 

Новак Деспортовић, Милица Јечменић, Бранка Курбалија. 
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Редни 

број 
Тема Реализатори Време реализације 

1. 

Разматрање плана рада Актива, 

именовање руководиоца актива 

 

Договор око реализације припремног 

предшколског програма и   вођења 

педагошке документације 

 

Директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници 

 

 

 

септембар  2017. 

2. 

 

Радни састанци у складу са 

приоритетним задацима 

Руководилац актива 

ППП-а, 

васпитачи ППП-а 

 

током године 

3. 

Стручни актив из области заштите 

деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

Гордана Трмчић 

дипл.соц. радник, 

Вера Цвијановић, 

педагог 

октобар 2017. 

4. 
Стручни актив „Припрема за усвајање 

функције читања и писања“ 

Дубравка Кобац, 

логопед 
новембар 2017. 

5. 

 

Стручни актив ,,Артикулација деце на 

предшколском узрасту“ 

 

Дубравка Кобац, 

логопед 

 

децембар 2017. 

8.      Евалуација рада актива 

васпитачи ППП-а, 

Стручни сарадници 

 

јун 2018. 

 

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

између група  целодневног и четворочасовног ППП и  размени искустава кроз угледне активности. 

Индикатори успешности рада Актива: 

- одржани стручни активи,  

- реализоване активности према плану. 

 

 

11.4. ПЛАН РАДА АКТИВА МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА 
 

 
Актив ментора и приправника у радној 2017/18. наставиће рад у правцу подизања квалитета увођења у посао  

приправника васпитача и медицинских сестара-васпитача у складу са ПРАВИЛНИКОМ О ДОЗВОЛИ ЗА 

РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  „Службени гласник РС“ бр 

22/2005 и 51/2008, ПРИМЕНОМ ПРАВИЛНИКА О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, 

ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА Просветни преглед, Београд 2005. и ПРАВИЛНИКОМ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, 
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ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА „Службени гласник РС“ бр. 48/2016. који је у примени 

од маја 2016. године. 
Од 2012. године aктив ментора и приправника развија нову концепцију  која се заснива на јасним упутствима 

и обуци ментора а нарочито на успостављању партнерског односа између ментора, приправника и стручних 

сарадника педагога.  Тај процес обухвата следеће елементе:  

- Заједничке активе ментора и приправника  

- Обуке за менторе  

- Обуке за приправнике 

- Угледне активности приправника 

- Консултације са приправницима и менторима 

- Континуирана евалуација рада актива 

У  току радне 2017/18. године наставља се са радом са групом приправника који крајем 2017. године стичу 

услов за излазак на испит за лиценцу и њиховим  менторима ( укупно 42 приправника рачунајући повратнике 

са дужих одсуства и боловања) . За њих ће бити организован последњи актив „Педагошке ситуације“  и 

провера савладаности програма увођења у посао на нивоу Установе. Истовремено у рад актива ће бити 

укључени васпитачи и медицинске сестре васпитачи  који су током радне 2016/17. године засновали радни 

однос и њихови ментори.  На основу евалуације рада актива констатовано је да у наредном периоду више 

пажње треба посветити вођењу документације ментора и приправника о свом раду (израда портфолија 

приправника) што ће бити реализовано кроз посебан тематски актив и консултације.  

У радној 2017/18. години планиране су следеће активности: 

 

Ред. 

бр. 
Активности Реализатори 

Време 

реализације 

1.  
 Актив ментора и приправника  

„ Педагошке ситуације“ 

 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица -педагог 

 

октобар 2017. 

 

2.  
Провера савладаности програма увођења у 

посао 

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-педагог 

Комисија за проверу 

савладаности програма 

увођења у посао 

новембар 2017. 

3.  
Актив ментора и приправника „Увођење у 

посао и дозвола за рад– лиценца“ 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица -педагог 

 

новембар 2017. 

4.  
Актив ментора и приправника „Израда 

плана увођења у посао, вођење 

документације“ 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица -педагог 

 

децембар 2017. 

5.  
  Актив ментора и приправника „Припрема 

за активности“ 

 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица- педагог,  
 јануар 2018. 

6.  
- Радни састанак са менторима 

 

 

Снежана Копривица - педагог  

Тања Матић - педагог 

фебруар 2018. 

7.  
- Угледне активности приправника 

 

 

Снежана Копривица - педагог  

Тања Матић - педагог 

фебруар-март 

2018. 
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8.  
Евалуација рада актива на основу 

евалуационих листа 

Тања Матић- педагог  

Снежана Копривица- педагог 
новембар 2017 

9.  Формирање нове групе приправника 

Тања Матић- педагог 

Снежана Копривица- педагог 

Аида Маричић-секретар ПУ 

Гордана Пајдић-помоћник 

директора 

 

током године, у 

складу са 

потребама 

 

Индикатори успешности рада Актива: 

- одржани активи према плану 

- одржане угледне активности приправника 

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

 

 

 

 

 

 

11.5.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  
 

СЕМИНАРИ  

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

значаја за развој образовања и васпитања прописану од стране министра просвете и науке РС, током 

радне 2017/18. године планира се реализација следећих семинара:  

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

2. Семинар „“ Драгана Коруга ,пројекат Вртићи без граница 3 

3. Електронска обука – онлине семинари у оквиру пројекта Вртићи без границе 3 

4. Семинар –„Подстицање дечијег развоја применом и обликовањем природних материјала“, 

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

5. Семинар – „Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту – Mодул 2“, К2, број у 

каталогу 537, 16 бодова, 30 учесника. 

6. Планирана је обука из области ИК технологија за  запослене,  у новоотвореном  

Информатичком центру у  објекту „Плави чуперак“. 

7. Семинар“Идентификација и рад са даровитом децом“,16 бодова,број у каталогу 303,учесника 

30. 

8. Семинар „Заштита деце од злостављања и занемаривања,примена Општег протокола“ 

9. Семинар „Модел подршке деци са аутизмом“ 

10. Семинар „Програм основне обуке за рад са децом и особама са сметњама у развоју“  
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Избор акредитованих семинара,  интерног стручног усавршавања, је вођен, како потребама и 

захтевима система васпитања и образовања у Републици Србији, потребама заједнице, тако и 

уоченим поребама у раду са децом и породицама, потребама запослених( из анкета за родитеље и 

сестре/васпитаче, у циљу евалуацију радне 2016/17. године -у прилогу овог документа су приказане 

анкете, затим, резултата процеса самовредновања Установе у протеклих 5 година). 

 

 

РАДНЕ ГРУПЕ  

 

Развијање  развноврсних облика рада са децом је један од приоритетних задатака  васпитно-

образовног рада за ову радну годину.  Дугорочно планирано, циљ је повећати број облика рада са 

децом.   

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

тако и вид стручног усавршавања запослених кроз систем повратних информација (едукација и рад 

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

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

 

Свој рад настављају: 

- радна група за физичко васпитање 

- радна група за музичко васпитање 

Поред наведених, планира се рад следећих радних група у радној 2017/18.години: 

- Радна група за правилнике 

- Радна група-тим за израду кодекса понашања у Установи 

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

сестре васпитачи, стручни сарадници. 

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

 

 КРЕАТИВНИ ТИМ И РАДНА ГРУПА ЗА ЛУТКАРСТВО И ДРАМСКЕ ИГРЕ  

 

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

драмских игара и активности у раду са децом вртићког узраста, креирање представа у којима су  

носиоци улога деца па с тим у вези сматрамо да би у овој радној години акценат у раду требао да се 

односи на следеће активности: 

- израда лутака (гињол, на штапу..) 

- израда сценографије, мале позорнице и реквизита 

- израда костима за децу, прављење маски у разним ликовним техникама и материјалима.. 
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Због учешћа на разним манифестацијама у Установи и ван установе неопходно је да радна група 

има представнике  из свих објеката. 

 

Представници Драмског и Креативног тима за  радну 2017/18.годину: 

 

ЈАСЛЕ 

 

Објекат  Члан ДРАМСКОГ тима Члан КРЕАТИВНОГ 

тима 

„Сестре Букумировић“ Марија Ненадовић Валентина Конатар 

„Чика Јова Змај“ Весна Миросавић Слађана Беадер 

„Шећерко“  Иванов Славица 

„Дечја радост“ Ана Милосављевић Ивана Мијатовић 

„Ђулићи“ Жаклина Сајић Љиљана Лакић 

„Љоља“ Јасна Безбрадица Сенка Гајевић 

„Љиљан“ Јелена Николић Петра Поповић 

„Невен“ Марија Зафиров Ивана Петровић 

„Дизниленд“ Соња Срђеновић Соња Терзић 

„1001 радост“ Јелена Радуловић Јелена Мандић 

“Лептирић” Кристина Милошевић Марија Петровић 

 

 

 

 

ВРТИЋИ 

 

Објекат Члан ДРАМСКОГ тима Члан КРЕАТИВНОГ 

тима 

„Мила Јевтовић“ Зорица Спасојевић Тамара Вуковић 

„Дизниленд“ Лидија Савић Сандра Милановић 

„Мала сирена“ Наташа Недељковић Милена Босанчић 

„Чика Јова Змај 1“ Марија Средојевић Тамара Јовановић 

„Брезе“ Биљана Клаић Ана Јојић 

„Цицибан“ Драгана Ћетковић  

„Чика Андра 2“ Драгана Цоларић Марија Чаравеша 

„Чика Андра 1“ Тамара Пејић Лидија Алијевић 

„Вивак“ Гордана Нојић Бошка Узелац-Ступин 

„Др Ненад Парента“ Ирена Дудиј Ана пекић 

„Радосно детињство“ Свјетлана Дробњак Јелена Радовановић 

„Колибри“ Бојана Детки Александра Милошевић 

„Жикица Јовановић“ Драгана Бертић Душанка Ђурчић 

„Чика Јова Змај 2“        Вулетић Снежана Вулетић Снежана 

„Бисери“ Мира Ђорђевић Светлана Капсарев 
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„Шећерко“ Јелена Новаковић Марина Миловановић 

„Плави чуперак“ Драгана Вукоје Маја Перић 

„Љоља“  Јелена Радојевић 

„Невен“ Марија Петковски Марија Недељковић 

„1001 радост“ Андријана Константинов Гордана Ивановић 

„Васа Чарапић“ Бојана Рогић Маја Крстић 

„Петар Пан“ Весна Марковић Лалић Маријана 

„Сестре Букумировић“ Снежана Тодоровић Ивана Јањетовић 

„Пинокио“  Зорана Куколе 

„Штрумфета“ Снежана Томић Маја Стевановић 

 

 

АКЦИОНИ  ПЛАН ДРАМСКОГ И КРЕАТИВНОГ ТИМА ЗА РАДНУ  ГОДИНУ 2017/18. 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанак представника 

драмског, ликовног и 

музичког тима 

Септембар 2017. Представници Управе и 

представници сва три 

тима 

Састанци ликовног 

Креативног тима 

поводом организације 

простора 

Септембар 2017. Чланови ликовног 

Креативног тима и 

руководилац објекта 

"Невен" 

Учествовање на самој 

манифестацији 

Октобар 2017. Чланови ликовног 

Креативног тима 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" 

 

 

 

 

 

 

Састанак са директором 

установе и 

координаторима 

драмског, ликовног и 

музичког тима 

Октобар 2017. Директор установе, 

координатори драмског, 

ликовног и музичког 

тима 

Састанци ликовног 

Креативног тима у циљу 

разрађивања детаља 

плана организације 

прославе 

Октобар 2017. Чланови ликовног 

креативног тима и 

координатор ликовног 

креативног тима 

Састанци са васпитним 

кадром у радној 

јединици где се одржава 

прослава 

Новембар 2017. координатор ликовног 

Креативног тима, 

предсатвници васпитног 

кадра радне јединице у 

којој се одржава 

прослава 

Учествовање на самој 

манифестацији 

Новембар 2017. Чланови ликовног  

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 

Октобар 2017. Директор установе,   

координатори 

креативних тимова 

   

Састанци мини тима 

задуженог за 

декорисање и прављење 

сценографије 

Новембар 2017. ликовни креативни тим 

и кројачица  

Учествовање на самој 

манифестацији 

Новембар 2017. Чланови  ликовног 

креативног тима 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА НА 

ЛИКОВНИМ 

КОНКУРСИМА 

Слање дописа са 

упутствима за учешће у 

ликовном конкурсу  

Током године координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА У 

ОБЕЛЕЖАВАЊУ 

ВАЖНИХ ДАТУМА 

У РАДУ ПУ "ЧИКА 

ЈОВА ЗМАЈ" -

(МЕЂУНАРОДНИ, 

ВЕРСКИ И ДРУГИ 

ПРАЗНИЦИ) 

Слање дописа са 

упутствима за учешће  

Током године координатор Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом ПУ 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

"ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА" 

Састанак са 

организатором 

"Фестивала здравља" 

Фебруар 2018. координатор ликовног 

креативног тима, 

организатором 

"Фестивала здравља" 

Састанци мини тима 

задуженог за 

декорисање и прављење 

сценографије 

Март 2018. координатор ликовног 

креативног тима и 

предсатвници чланова 

ликовног тима 

Учествовање на самој 

манифестацији 

Април 2018. Чланови ликовног 

креативног тима 
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ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" -"САЈАМ 

НАУКЕ" 

Састанци представника 

васпитних група које 

учествују у 

манифестацији 

Током године, 

документација код 

стручне службе 

Представник стручне 

службе и координатор 

Креативног ликовног 

тима  

Учествовање на самој 

манифестацији 

Април 2018. Чланови  Креативног 

тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

МУЗЕЈА 

ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ 

ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ 

САЛОН 

 

Слање дописа са 

упутствима за учешће у 

манифестацији Музеја 

примењене уметности 

Дечји октобарски салон 

Током априла месеца 

2018. 

координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

Прикупљање материјала 

са терена за учешће у 

манифестацији Музеја 

примењене уметности 

Дечји октобарски салон 

и слање  

Крајем маја и почетком 

јуна месеца 2018.  

координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

ЕСТЕТСКО 

УРЕЂЕЊЕ РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА 

Састанак са 

представницком Тима за 

самовредновање 

Септембар 2017. Координатор ликовног 

Креативног тима и 

представник Тима за 

самовредновање 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци ужег 

Креативног тима у циљу 

евалуације завршене 

манифестације 

 

Током године Чланови ужег 

Креативног тима и 

координатор Креативног 

тима 

Евалуација рада 

ликовног креативног 

тима 

Јануар 2018- јун 2018. координатор Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом ПУ 

Слање евалуационих 

листа објектима који су 

учествовали у 

манифестацијама  

Током године координатор Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом ПУ 

Писање акционог плана 

и планирање за наредну 

школску годину на 

основу евалуације 

Током јуна месеца 2018. координатор Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом ПУ 

 

КРЕАТИВНИ ЛИКОВНИ ТИМ- АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РАДНУ  ГОДИНУ 2017/18 
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ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанци представника 

драмског, ликовног и 

музичког  тима 

Септембар 2017 Представник Управе и 

представници сва три 

тима 

Састанци ужег 

Креативног тима 

поводом организације 

простора 

Септембар 2017 Чланови ликовног тима 

и руководилац објекта 

домаћина 

манифестације 

Учествовање на самој 

манифестацији 

октобар.2017 Чланови ликовног 

Креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ "ЧИКА 

ЈОВА ЗМАЈ" 

 

 

 

 

 

 

Састанак са директором 

установе и 

координаторима 

драмског, ликовног и 

музичког  тима 

октобар.2017 Директор установе, 

помоћник директора 

установе, координатори 

драмског, ликовног и 

музичког  тима 

Састанци ликовног тима 

у циљу разрађивања 

детаља плана 

организације прославе 

Октобар- новембар 2017 Чланови ужег ликовног 

креативног тима и 

координатор ликовног 

креативног тима 

Састанци са васпитним 

кадром у радној 

јединици где се одржава 

прослава 

Новембар 2017 координатор Креативног 

тима, предсатвници 

васпитног кадра радне 

јединице у којој се 

одржава прослава 

Учествовање на самој 

манифестацији 

Новемар/ децембар 

2017. 

Чланови ликовног 

Креативног тима 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ ЈЕДИНИЦА 

НА ЛИКОВНИМ 

КОНКУРСИМА 

 

 

 

 

Слање дописа са 

упутствима за учешће у 

ликовном конкурсу  

Током године координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

Слање дописа са 

упутствима за учешће у 

ликовном конкурсу 

"Октобарски дечји 

салон" 

Мај месец 2018 координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 
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ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ ЈЕДИНИЦА У 

ОБЕЛЕЖАВАЊУ 

ВАЖНИХ ДАТУМА У 

РАДУ ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" -

(МЕЂУНАРОДНИ, 

ВЕРСКИ И ДРУГИ 

ПРАЗНИЦИ) 

Слање дописа са 

упутствима за учешће  

Током године координатор Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом ПУ 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

"ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА"  

Састанак са 

организатором 

"Фестивала здравља" 

Фебруар 2018 координатор ликовног 

креативног тима, 

организатори 

„фестивала здравља“ 

Састанци ужег ликовног 

тима задуженог за 

декорисање и прављење 

сценографије 

Март 2018 координатор ликовног 

креативног тима и 

предсатвници чланова 

ликовног тима 

Учествовање на самој 

манифестацији 

Април 2018 Чланови ликовног 

креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" -

"САЈАМ НАУКЕ" 

Састанци представника 

васпитних група које 

учествују у 

манифестацији 

Током године, 

документација код 

стручне службе 

Представник стручне 

службе и координатор 

Креативног ликовног 

тима  

Учествовање на самој 

манифестацији 

Април 2018 Чланови  Креативног 

тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ САЛОН 

 

Слање дописа са 

упутствима за учешће у 

манифестацији Музеја 

примењене уметности 

Дечји октобарски салон 

Током маја месеца координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

Прикупљање материјала 

са терена за учешће у 

манифестацији Музеја 

примењене уметности 

Дечји октобарски салон 

и слање  

Крајем маја и почетком 

јуна месеца  

координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 
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ПОДРШКА У 

ПРОЈЕКТИМА КОЈЕ 

ПОКРЕЋЕ УСТАНОВА 

САМА ИЛИ У 

САРАДЊИ СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

Размена информација и 

планирање сарадње са 

формираним групама 

које су у процесу 

реализације пројекта 

Септембар/ октобар 

2017 

координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ 

Конкретизовање 

планова и детаљна 

разрада корака 

Током године координатор Креативног 

тима у сарадњи са 

Управом ПУ и стручном 

службом која води 

пројекте 

Спровођење утвржених 

планова сарадње 

 Чланови  Креативног 

тима 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци ужег 

Креативног тима у циљу 

евалуације завршене 

манифестације 

Током године Чланови ужег 

Креативног ликовног 

тима и координатор 

Креативног тима 

Евалуација рада 

ликовног креативног 

тима 

Јануар 2018, јун 20018 координатор Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом ПУ 

Слање дописа по терену 

објектима који су 

учествовали у 

манифестацијама 

Током године координатор Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом ПУ 

Писање акционог плана 

и планирање за наредну 

школску годину на 

основу евалуације 

Током јуна месеца 2018 координатор Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом ПУ 

 

ПЛАН РАДА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
 

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

имају афинитета и желе учешће у њему. 

План је да се у наредном пероду анимарају васпитачи за учешће и активан рад са децом на музичком 

плану, да узму учешћа у свим манифестацијама које организује Установа, предлагањем репертоара 

песмица које се могу обрађивати са децом сходно тематским садржајима које се могу користити на 

различитим догађајима и свечаностима, реализацијом и подстицањем свих облика музичког 

стваралаштва код деце и васпитача. 

Колегинице  васпитачи као чланови музичког тима имају задатак да у својим радним јединицама са 

децом припремне групе увежбају договорени репертоар. 

У плану је  формирања хора васпитача, где би се у сарадњи са директором и стручном службом, 

дописом по радним јединицама позвали заинтересовани васпитачи који имају музичких афинитета . 
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Формирање хора васпитача би требало разграничити од музичког тима, где би се пријављени 

васпитачи одлучили да ли као чланови музичког тима желе озбиљно и одговорно учешће у њему 

који подразумева активан рад у осмишљавању музичког репертоара за децу као и имплементирање у 

својим радним јединицама са припремним групама као и састанке око договора свих актуелних 

дешавања у нашој Установи. 

У плану је информисање о другим музичким догађајима на нивоу Града и Србије где би наша 

Установа могла узети учешће. 

У плану је и даља сарадња са музичким школама које би својим гостовањем у нашим вртићима дала 

свој допринос у подстицању музичког развоја деце предшколског узраста као и реализација одласка 

припремних група у седиште музичке школе. 

Даља сарадња са родитељима музичарима, наставницима и члановима различитих институција које 

раде на таквим местима, на упознавању са разлицитим музичким жанровима и  промоцији 

квалитетних садржаја намењених деци предшколског узраста. 

Координатор музичког тима је васпитач Снежана Вулетић.  

 

 

УГЛЕДНЕ АКТИВНОСТИ  

 

 

Имајући у виду потребе практичара за разменом искустава између објеката посебно оних 

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

васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника буду презентовани на нивоу 

Установе, у плану је организовање угледних активности као једног од важних облика интерног 

стручног усавршавања. Такође, у оквиру актива ментора и приправника планира се реализација 

угледних активности. 

  У зависности од процене успешности рада актива објеката према наведеним индикаторима 

биће направљен план реализације угледних активности.  

 

УГЛЕДНЕ АКТИВНОСТИ 

Имајући у виду потребе практичара за разменом искустава између објеката посебно оних који своје 

акционе планове реализују у оквиру исте области, у плану је организовање угледних активности као 

једног од важних облика интерног стручног усавршавања. 

 

У радној 2017/18 години, планиране су следеће угледне активности: 

 

Р.бр. Област Тема Реализатори 
Време 

реализације 
Учесници 

1.  Васпитно-

образовни рад 

Игре и активности 

одговарају потребама и 

интересовањима деце 

Мед.сестре васптитачи 

јаслица 

„С.Букумировић“, 

стручни сарадници 

Прва недеља 

маја 2017- 

 

Мед. Сестре 

васптачи  
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2.  Подршка деци 

и породици 

Породица као активни 

учесник у ВОР-у 

Мед.сестре васптитачи 

јаслица „Лептирић“, 

стручни сарадници 

Друга  

недеља маја 

2017- 

Мед. Сестре 

васптачи 

3.  Васпитно-

образовни рад 

Дете у свету уметности Васпитачи вртића 

„Плави чуперак“ 

Трећа  недеља 

маја 2017- 

Васпитачи  

4.  Васпитно-

образовни рад 

Правила понашања Васпитачи вртића 

„Петар Пан“ 

Четврта  

недеља маја 

2017. 

Васпитачи  

 

 

            Такође, у оквиру актива ментора и приправника планира се реализација угледних активности 

приправника као дела процеса увођења у посао. Област и тему угледне активности бира приправник 

у сарадњи са својим ментором. Активност прате ментори, приправници и стручни сарадници. 

 

 

 

12. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА 
 

12.1.ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 
Током радне 2017/18. године  педагози Установе своје задатке реализоваће у свим областима  у 

складу са Програмом свих облика рада стручних сарадника, као и у складу са потребама Установе. 

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

плановима тимова, актива, радних група, пројеката. 

 

 

ОБЛАСТИ ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА 

РАДА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО– 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

- Учествовање у изради 

плана самовредновања  и 

инструмената за 

самовредновање  

 

октобар-

децембар 2017. 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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-  Учествовање у изради 

плана  посебних и 

специјализованих програма и 

пројеката Установе ( НТЦ 

програм, Бисери – дечји 

вртић као креативни центар 

,Фестивал науке, Рано 

препознавање поремећаја 

говора и социо-емоционалног 

развоја, Вртићи без граница 

3...)  

септембар 2017. 

и током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Александра 

Црвенић 

- Учествовање у изради 

акционих планова објеката и 

мини пројеката на нивоу 

васпитних група (кроз 

састанке и индивидуалне 

консултације са 

васпитачима) 

септембар 2017., 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Учешће у изради годишњег 

Плана рада Установе за 

радну 2017/2018.годину 

(писање Плана рада 

Установе) 

септембар 2017. 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

2.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

 РАДА 

 

- Рад на развијању и примени 

инструмената за 

самовредновање и 

инструментима за рад 

педагога 

 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Рад на унапређивању 

васпитно-образовног рада 

према стандардима 

квалитета рада ПУ (кроз 

редовне и ванредне обиласке 

објеката уз коришћење 

инструмената за рад 

педагога) 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Учествовање у раду 

комисије за проверу 

савладаности програма 

увођења у посао васпитача 

април 2017. 

Снежана Копривица 

Тања Матић 
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Учешће у изради годишњег 

Извештаја о  раду Установе 

за радну 2016/2017.годину 

(допуна анкета за васпитаче, 

израда анкета за родитеље, 

обрада анкета за васпитаче и 

родитеље, писање Извештаја 

рада Установе) 

јул – септембар 

2018. 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Сагледавање праксе из угла 

рефлексивних практичара 
током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

3. РАД СА ВАСПИТАЧИМА 

- Педагошко- инструктивни 

рад са менторима и 

приправницима кроз стручне 

активе и идивидуалне 

консултације 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

- Пружање помоћи 

васпитачима у реализацији 

угледних активности 

(акциони планови, 

приоритетни задаци в-о рада) 

, излагања на стручним 

скуповима, родитељским 

састанцима и др. 

април-мај 2018., 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Анализа уочених тешкоћа 

при преласку деце из јасала у 

вртић и адаптацији 

новоуписане деце; 

планирање  адаптације и 

начина укључивања 

родитеља 

септембар 2017., 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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- Праћење и унапређивање 

начина вођења педагошке 

документације васпитача 

(увид у Књиге васпитно-

образовног рада и Књиге 

неге и васпитно-образовног 

рада уз коришћење Обрасца, 

састанци са васпитачима и 

индивидуалне консултације) 

 

 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Припрема и реализација 

актива за васпитаче и 

медицинске сестре васпитаче 

на тему праћења дечјег 

развоја и напредовања 

децембар 2017. 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Припрема и реализација 

актива ППП-а 
током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

4. РАД  СА  ДЕЦОМ 

- Рад са децом одвијаће се у 

оквиру редовних задатака и и 

обилазака објеката  и у 

оквиру реализације посебних 

програма и пројеката 

Установе 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

-  Пружање стручне подршке 

породици са циљем 

унапређивања родитељских  

компетенција кроз писане 

материјале и саветовалиште   

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Укључивање родитеља, 

старатеља у поједине облике 

рада Установе (васпитно-

образовни рад, пројекти, 

тимови) у сарадњи са 

васпитачима у оквиру 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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пројектата Установе 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ 

И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

- Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних 

тимова, комисија и радних 

група и редовна размена 

информација 

 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

7. РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 - Учешће у раду тима за 

заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

- Учешће у раду тима за 

инклузивно образовање 

- Учешће у раду тима са 

самовредновање 

-Учешће у раду актива  за 

развојно планирање  

- Учешће у раду васпитно-

образвног већа 

- Организација и учешће у 

раду  актива припремног 

предшколског програма 

- Организација и учешће у 

раду  актива ментора и 

приправника 

- Учешће у раду стручних 

актива васпитача и 

медицинских сестара-

васпитача на нивоу објеката     

- Учешће у раду Пројектног 

тима „Вртићи без граница 3“                    

- Учешће у Тиму за вођење 

Књиге Летописа                                                                                                                                                                                                                                                

током године, 

према плану 

рада тимова и 

стручних актива 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња са надлежним 

установама, организацијама, 

удружењима и јединицом 

локалне самоуправе одвија 

се у оквиру редовних 

задатака педагога у Установи 

и пројеката. 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Вођење документације, 

припрема за рад и стручно 

усавршавање (похађање 

семинара, конференција...) 

 

током године 

Снежана Копривица 

Тања Матић 

Вера Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

83 | страна 
 

12.2.ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 
 

 

Током радне 2017/18. године психолози Установе своје задатке реализоваће у следећим 

активностима: 

ОБЛАСТИ               ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА 

РАДА 

СТРУЧНИ 

САРАДНИК-

психолог 

1.ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО– 

ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

-Учешће у  изради  годишњег   Плана рада 

Установе за радну 2017/18 годину  

 

Јун-септембар 

2017. 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Израда Развојног плана Установе  

 
Од септембра 

2017. 

Мирослава 

Јоксимовић 

-Учешће у изради плана рада актива, 

тимова, радних група, пројеката,  

посебних програма 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учествовање у планирању мера 

индивидуализације за децу са тешкоћама,  

рада са децом  из осетљивих група  ( као 

сарадник на пројектима у Установи,  Тима 

за ИО и као стручни сарадник у објекту) 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учествовање у разматрању  начина 

реализације акционих планова објеката, 

предлога усавршавања запослених, 

предлога активности и пројеката  који 

могу допринети унапређењу квалитета в-о 

рада у групама и на нивоу објеката (као 

стручи сарадник у објекту) 

Септембар 

2017.и током 

радне године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у планирању и имплементацији 

новина у в-о раду, унапређењу 

документовања развоја и напредовања 

деце,  интегрисаног учења ,  пројектног 

планирања в-о рада итд. 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Упознавање и имплементација нових 

основа ПВО 

У току 

2018.године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у планирању и реализацији 

повећања обухвата деце на Општини 

Вождовац и имплементацији 

диверсификованих програма ПУ (пројекат 

Током радне 

године 

Горда Божовић 
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Усанове  «Вртићи без граница 3») 

2.  ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

 РАДА 

-Рад на развијању и примени модела 

,техника и инструмената за праћење 

развоја и напредовања деце, планирања в-

о рада и документовања  

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у самовредновању Установе  Током радне 

године 

Тим ће бити 

имениван у 

септембру 

-Учешће у изради  Извештаја о раду 

Установе за  радну 2016/17.годину  

Јун-август 2017. Мирослава 

Јоксимовић,  

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учествовање у планирању  и реализацији 

истраживања у оквиру ПУ (у сарадњи са 

Републичком секцијом предшколских 

психолога, здравственим Установама РС 

итд.) 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Праћење и вредновање в-о рада у 

групама, примене мера индивидуализације 

и интервенција у групама (са Тимом за 

ИО, Тимом за заштиту деце од н/з/з и као 

стручни сарадник у објекту) 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

3.РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

-Пружање подршке васпитачима у 

планирању и реализацији редовног 

васпитно-образовног рада        са децом и 

предлагање мера за унапређење 

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

-Саветодавни рад са васпитачима у оквиру     

Саветовалишта за родитеље и запослене (у 

тиму са   сарадницима и стручним 

сарадницима) 

Једном месечно Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

--Пружање  подршке васпитачима у раду 

са децом са  тешкоћама,  децом из 

осетљивих група  и  породицама 
 

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

-Анализа уочених тешкоћа при преласку 

деце из јасала у вртић и адаптацији 

новоуписане деце; планирање адаптације и 

начина укључивања родитеља 

 

Септембар-
октобар 2017.и 
током радне  
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

-Саветодавни рад усмерен на подстицање 

дечјег развоја и напредовања и коришћења 

различитих техника и инструмената 

систематског праћења, вредновања, 

документовања, планирања  в-о рада на 

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 
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основу тога 
 

- Организација и реализација стручног 

усавршавања васпитача и организовање 

актива : 

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

     Именоиграње-  радионица Током 2017. Мина Грујин 

      Истраживање-Значај и улога трећег 

васпитача у групи, из угла васпитача 

Током радне 
године 

Мина Грујин 

     Рад на сарадњи између јаслених и 

вртићких група 

Током радне 
године 

Мина Грујин 

      Сарадња са радном групом за музику-

план за значајније укључивање музике у 

васпитним групама 

Током радне 
године 

Мина Грујин 

          Рад на развијању различитих облика 

комуникације у Установи (заједничко 

искуство са логопедом-комуникација међу 

децом; професионална комуникација; мере 

превенције-Тим за заштиту деце од н/з/з) 

 

Током радне 
године 

Горда Божовић, 
Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин 

-Рад на јачању васпитачких компетенција, 

посебно   у областима разумевања групне 

динамике, комуникације, подршке 

напредовању и развоју деце  

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

-Подршка васпитачима у раду са 

родитељима/старатељима и остваривању 

сарадње и партнерства са породицом 

(укључивање родитеља/старатеља у 

планирање, праћење напредовања деце,  

креативног рада васпитне групе и вртића и 

др.) 
 

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

-Пружање подршке васпитачима, 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу   

увођења у посао  
 

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић 

-Учешће у организацији угледних 

активности, припремама за излагања на 

стручним скуповима, родитељским 

састанцима и др. 

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 
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-Учествовање у стручном усавршавању 

васпитача на нивоу Установе, објеката, 

васпитне групе,  кроз реализацију  планова  

стручних тимова,  у области превенције и 

других питања, у складу са плановима 

тимова, акционим плановима  и уоченим 

потребама  

 

Током радне 
године 

Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

4.РАД  СА  ДЕЦОМ 

-Рад са децом одвијаће се у оквиру 

редовних задатака, обилазака васпитних 

група, у оквиру реализације посебних 

програма и пројеката Установе  

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у праћењу  процеса адаптације, 

подршка  у групи, у превазилажењу 

тешкоћа адаптације  

Септембар , 

током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у праћењу дечјег  развоја и 

напредовања (учествовање у активностима 

групе, опсервације у групи, сарадња са 

васпитачима у процесу праћења, 

планирања в-о рада  и  документовања) 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у идентификовању деце којој је 

потребна додатна подршка у процесу 

васпитања и образовања и 

осмишљавању и праћењу реализације 

индивидуализованог приступа у раду са 

децом 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у минии тимовима (васпитач, 

стручни сарадник, родитељ/старатељ) за 

подршку деци за коју се обезбеђује ИВОП 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Пружање подршке деци из осетљивих 

друштвених група 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Пружање психолошке помоћи и подршке  

деци,   васпитним групама, у акцидентима 

и кризама  

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

-Индивидуални и тимски саветодавни рад 

са родитељима/старатељима, као сарадник 

у објекту 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Рад у Саветовалишту Установе за 

родитеље/старатеље и запослене  

Једном месечно 

(од септембра до 

Мирослава 

Јоксимовић, 
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јуна) Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у планирању активности и изради 

анкета за родитеље у вези са њиховим 

интересовањима у области дечјег развоја и 

васпитања и приликама за учествовање и 

партнерство у животу и раду вртића 

 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Учешће у упознавању 

родитеља/старатеља са значајним темама у 

оквиру тематских родитељских састанака, 

рада тимова Установе 

 

Током радне  

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Подршка родитељима/старатељима, 

породицама,  из осетљивих група 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Обогаћивање  кутака и паноа за 

родитеље/старатеље адекватним 

нформацијама, текстовима   

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

-Сарадња са директором, сарадницима, 

стручним сарадницима, васпитачима,  у 

оквиру рада стручне службе, стручних 

тимова, комисија, радних група, 

пројектних тимова, затим,  континуирана 

размена информација и  консултације и 

нагласак на тимском раду у оквиру 

редовних и приоритетних  задатака 

психолога 

 

 

 

 

Током радне 

године 

 

 

 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 

-Сарадња са логопедом у планирању и 

реализацији актива -повезивање 

логопедског и психолошког искуства 

 

Током радне 

године 

 

Горда Божовић 

-Сарадња, тимски рад, са социјалним 

радницима у ситуацијама потребе за 

додатном подршком деци и породицама -

корисницима услуга социјалне заштите  

 

 

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина рујин, 

Горда Божовић 

-Сарадања са педагошким асистентом и 

пратиоцем  

Током радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 
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7. РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

- Учешће у раду тима за заштиту деце од 

насиља,   злостављања и занемаривања 

-Учешће у раду тима за инклузивно 

образовање 

  -Учешће у раду тима са самовредновање 

  -Учешће у раду тима за стручно 

усавршавање 

  - Учешће у раду актива за развојно 

планирање 

  - Учешће у раду васпитно-образвног већа 

  - Учешће у раду актива ментора и 

приправника 

   -Учешће у комисије за увођење у посао 

приправника 

   -Учешће у уписној комисији 

   -Учешће у раду комисије за праћење 

деце на     специфичним режимима 

исхране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током радне 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

тимова, 

комисија  биће 

именовани у 

септембру 

2017. 

-Учешће у превентивним активностима 

Тима за заштиту деце од н/з/з: 

сензибилизација за  различитости 

Током радне 

године 

Года Божовић 

Мина Грујин 

-Учешће у  пројектним тимовима:  

 

Током радне 

године 

 

 

Мирослава 

Јоксимовић 

«Рано откривање говорних и социо-

емоционалних тешкоћа» 

«Вртићи без граница 3» Током радне 

године 

Горда Божовић 

8. САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе одвија се у оквиру 

редовних задатака психолога у Установи 

(сарадње на реализацији пројеката у 

Установи, укључивања у пројектне 

активности васпитних група које ангажују 

друге установе и организације, чланством 

у професионалним удружењима, 

здравственим установама  итд.) 

 

 

 

 

Током радне 

године 

 

 

 

 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина Грујин, 

Горда Божовић 
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9.  ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 
Вођење документације, припрема за рад и 

стручно усавршавање, одвија се у оквиру 

редовних задатака психолога у Установи. 

 Вођење документације ће се обављати у 

оквиру свих задатака психолога, као и 

унапређивање документовања, праћења из 

разних области у ПУ (праћење 

напредовања васпитних група, 

појединачне деце, пројектних активности 

итд.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Током радне 
године 

 
 
 
 
 
 
 
Мирослава 
Јоксимовић, 
Мина Грујин, 
Горда Божовић 

Планирано је стручно усавршавање из 

области: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Током радне 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Горда Божовић 

-Раног развоја и интервенција      

-Социо-емоционалног развоја деце   -

Унапређења утицаја предшколског 

система развој деце од 1-6 године живота 

-Нове основе  ПВО 

-Аутизам 

-Рад децом која имају потребу за додатном 

подршком 

-„Ментална хигијена развојног доба“ 

(ИМЗ) 

-Рани когнитивни развој 

-„Критичко мишљењ“е 

-„Идентификација и рад са даровитом 

децом“ 

 
 
 
Током радне 
године 

 
 
 
Мирослава 
Јоксимовић 

-Музика у вртићу 

„-Методе за спречавање непожељних 

понашања код деце“ 

-Дефицит пажње и хиперактивност код 

деце 

 
 
Током радне 
године 

 
 
 
Мина Грујин 
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12.3.ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Током радне 2017/18 године, педагог за физичко васпитање Установе ће своје приоритене задатке 

реализовати у следећим областима: 
 

 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 

ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

САРАДНИЦИ 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО  

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 

- Учешће у изради годишњег 

плана и извештаја о  

раду Установе. 

 

 

 

- Индивидуално планирање рада 

са децом са посебним 

потребама. 

 

 

- Планирања у оквиру акционих 

истраживања објеката, везана 

за физичко васпитање 

 

- Крајем радне 

године 

 

 

- Током радне 

године 

 

 

 

- Почетком радне 

године 

- Директор Установе и 

стручни сарадници 

Установе 

 

- Васпитно особље и 

родитељи/старатељи 

деце 

 

- Васпитно особље 

објекта у коме се 

истраживање 

спроводи 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

- Наставак рада на успостављању 

и даљој разради система 

запажања планирања и 

евидентирања  васпитно-

образовног рада у области 

физичког васпитања у вртићу и 

у јаслама. 

 

 

 

 

- Праћење и вредновање 

васпитно- образовног рада 

одвијаће се у оквиру редовних 

задатака, приликом обилазака 

радних јединица. 

 

- Током радне 

године 

 

 

 

 

 

 

- Током радне 

године 

 

- Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи и 

медицинске сестре на 

превентиви 

 

 

- Стручни сарадници 

Установе 

 

 

РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

 

- Кроз систем повратних 

информација у оквиру рада 

Радних група за физичко 

васпитање јасала и вртића 

биће реализоване теме: 

а) у вртићу “Игре и 

активности које су усмерене 

на каналисање напетости и 

агресивности деце и 

постизање релаксираности и 

 

- а) У периоду 

новембар - 

децембар  

-  

 

- а) васпитачи  

ДВ“Плави чуперак“ и 

васпитачи чланови 

Радне групе за 

физичко васпитање  

б)васпитачи ППП 

в)медицинске сестре 

јасала ДВ“Шећерко“, 

„Ђулићи“ и 

медицинске сестре  
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 спонтаности“; 

б) у малим школама (ППП) 

„Елементи методике рада са 

лоптом и мини спортске 

игре“; 

в) у јаслама „Покретне и 

елементарне игре у раду са 

децом у дворишту вртића“. 

У зависности од актуелности и 

динамике доношења и 

аплицирања Основа програма, 

највероватније ће бити 

реализована још по једна тема у 

радним групама за физичко 

васпитање, која би се односила 

на операционализацију Основа 

програма у обласи физичког 

васпитања за поједине узрасте  

 

 

        -     Сарадња са васпитним особљем 

у радним  

               јединицама које су се, у оквиру 

свог Акционог  

               плана, определиле за теме из  

области физичког  

               васпитања 

 

 

 

- Припремање различитих 

активности и стручних радова 

за стручне сусрете на нивоу 

удружења (у сарадњи са 

стручним сарадницима, 

васпитачима и медицинским 

сестрама Установе).   

  

 

б) У марту  

месецу   

                 

 в)У периоду    

                

октобар- 

                

новембар 

 

 

 

 

- Током радне 

године 

 

 

 

 

- Током радне 

године 

 

    

                

 

 

 

 

 

 

чланови Радне групе 

за физичко васпитање 

 

 

- У радним јединицама 

које су се определиле 

за различите 

активности у области 

физичког васпитања 

 

 

- У радним јединицама 

које су се определиле 

за различите 

активности у области 

физичког васпитања 

 

РАД СА ДЕЦОМ 

 

       -      Рад са децом одвијаће се у 

различитим формама и    

              облицима рада (од едукативних 

до спортско-  

              рекреативних...), на различитим 

нивоима  

             (индивидуално,  

              на нивоу васпитне групе, 

објекта, Установе, Града,  

              удружења...)   

 

- Током радне 

године 

- Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, родитељи 

и различите 

институције и 

организације на 

нивоу Града,у 

области  

Предшколског 

васпитања 
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РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

- Организовање заједничких 

активности родитеља и деце у 

јаслама и вртићу. 

 

 

 

 

 

- Организовање и учествовање у 

различитим манифестацијама 

на нивоу Установе и Града. 

 

 

 

 

 

 

 

- Родитељски састанци на 

стручне и актуелне  теме према 

интересовању и афинитету 

родитеља. 

 

 

 

 

- Индивидуални разговори, 

консултације и др. 

 

- Током радне 

године 

 

 

 

 

- Током радне 

године 

(манифестације 

у којима наша 

Установа 

уобичајено 

учествује) 

 

 

 

 

 

- Током радне 

године, према 

потреби и 

интересовањима 

родитеља/ 

Старатеља 

 

 

- Током радне 

године, према 

потреби и 

интересовањима 

родитеља/ 

Старатеља 

 

- Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи и 

родитељи 

 

 

- „Друштво пријатеља 

деце Вождовца“, 

Градски секретаријат 

за образовање и дечју 

заштиту, 

Министарсво 

просвете, науке и 

технолошког развоја, 

агенција „Маратон“ и 

др. 

 

 

- Родитељи/старатељи, 

васпитачи и 

медицинске сестре 

васпитачи 

 

 

 

 

- Родитељи/старатељи, 

васпитачи и 

медицинске сестре 

васпитачи 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ 

ДЕТЕТА 

- Сарадња са директором 

Установе и стручним 

сарадницима у оквиру рада 

стручних тимова, комисија и 

радних група и редовна 

размена информација. 

 

- Током радне 

године 

- Директор Установе и 

стручни сарадници 

Установе 

РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

- Учешће у Тиму за заштиту деце 

од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

 

- Учешће у осмишљавању 

садржаја и одржавања 

дворишта дечјих вртића. 

 

 

- Учешће у раду Актива 

стручних сарадника за физичко 

- Током радне 

године, према 

динамици рада 

Тима 

 

- Током радне 

године, према 

потреби 

 

 

- Током радне 

године, према 

- Чланови Тима 

 

 

- Главни васпитачи и 

медицинске сестре, 

мајстори и по 

потреби Директор 

Установе 

 

 

- Стручни сарадници за 

физичко васпитање 
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васпитање Београда. 

 

 

 

 

- Учешће у раду тима ЗУОВ-а на  

аплицирању и 

операционализацији  Основа 

програма васпитно-образовног 

рада. 

 

динамици рада 

Актива 

 

 

 

- Током радне 

године, према 

динамици 

операционализац

ије Основа 

програма  

 

Београда и Србије 

 

 

- ЗОУВ, Министарство 

просвете, 

Филозофски 

факултет, ПУ Града и 

др. 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈА

МА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са надлежним 

установама, организацијама, 

удружењима и јединицама 

локалне самоуправе одвија се у 

оквиру редовних задатака 

стручног сарадника за физичко 

васпитање Установе. 

- Током радне 

године 

- У зависности од врсте 

активности и 

ангажованости 

стручног сарадника за 

физичко васпитање 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈ

Е, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

- Вођење документације, 

припрема за рад и стручно 

усавршавање одвија се у 

оквиру редовних задатака 

стручног сарадника за физичко 

васпитање Установе.  

- Током радне 

године, у 

зависности од 

врсте 

документације 

 

 

 

Ради реализације наведених задатака, педагог за физичко васпитање ће у својим  месечним плановима предвидети 

следеће: 

- Планиране активности по областима рада, 

- Одговарајуће ресурсе, 

- Време и место реализације, 

- Динамику рада, 

- Предвиђене сараднике. 

 

 

12.4. ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА  
 

Током радне 2017/18.године логопеди Установе своје приоритетне задатке реализоваће у 

следећим областима. 

 

ОБЛАСТИ  ЗАДАЦИ ДИНАМИКА РАДА 

Планирање и 

програмирање 

васпитно 

 

- Учешће у  изради  годишњег   Плана рада Установе за радну 

2017/18 годину  

 

јун -септембар 2017 
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образовног рада -Учешће у изради планских докумената  Установе. 

-Учешће у припреми и изради педагошких профила, мера 

индивидуализације, ИВОП-а (у сарадњи са дефектологом и 

стручним сарадницима) 

 

 

Током године 

 

Праћење и 

вредновање 

васпитно 

образовног рада 

 

-Праћење и вредновање васпитно образовног рада одвијаће се у 

оквиру редовних задатака, приликом обилазака радних јединица. 

-Праћење развоја говорно-језичких способности код деце. 

-Учешће у праћењу и вредновању примена мера 

индивидуализације и ИВОП-а. 

-Праћење усклађености облика, метода и средстава васпитно 

образовног рада са потребама и могућностима деце са проблемима 

у говорно језичком развоју. 

 

 

 

 

 

Током године 

Рад са 

васпитачима 

 

 

-Пружање помоћи и подршке васпитачима и мед.сестрама 

васпитачима у раду са децом која имају одступања у говорно-

језичком развоју,кроз саветодавно инструктивне активности и 

штампани материјал. 

-Пружање помоћи и подршке васпитачима и мед.сестрама 

васпитачима  у индивидуализацији васпитно-образовног рада. 

-Сарадња и пружање подршке васпитачима у праћењу, вредновању 

и прилагођавању постављених циљева индивидуалних васпитно-

образовних планова у складу са напредовањем деце са посебним 

образовним потребама. 

-Саветодавно инструктивне  активности за рад са децом у оквиру 

групе са циљем подстицања развоја говорно језичких и 

графомоторних способности . 

-Рад са васпитачима и медицинским сестрама васпитачима на 

попуњавању  Развојних скала за процену комуникативних 

способности  деце  на основу запажања о развоју деце . 

- Пружање помоћи и подршке васпитачима и мед.сестрама 

васпитачимау припремама за излагање на стручним сусретима, 

родитељским састанцима и др. 

- Рад са  васпитачима и медицинским сестрама васпитачима на 

реализацији  пројеката: ,,Рано препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја деце'' и  ,,Вртићи без граница 3''. 

-Саветодавни рад са васпитачима у оквиру     Саветовалишта 

за родитеље и запослене (у тиму са   сарадницима и стручним 

сарадницима ) 

-Актив: ,,Учесталост говорно језичких одступања код деце 

предшколског узраста'' васпитачи ППП   (четворочасовног  и 

целодневног)   

-Актив-Комуникција:повезаност искуства логопеда и психолога 

 

 

 

 

 

 

Током године кроз 

редовне обиласке 

објеката 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2017.и април 

2018. 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Једном месечно 

 

 

Прва половина године 

 

Друга половина године 

 

 

Рад са децом 

 

 

-Процена  артикулационих, графомоторних, језичких способности 

код деце  ППП (четворочасовног и целодневног),а по потреби и 

процена говорно језичких способности деце осталих узрасних 

група -вртићких и јаслених. 

-Праћење развоја говорно  језичких функција код деце у групи. 

 -Превентивне активности са децом код којих је недовољно 

развијена говорно језичка структура и графомоторна спретност. 

 

 

 

 

 

Септембар –јун током 

редовних обилазака 

објеката 
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Рад са родитељима/ 

старатељима 

 

 

-Саветодавно-консултативни рад са родитељима/старатељима. 

-Саветодавно-инструктивни рад са родитељима/старатељима. 

-Рад у Саветовалишту Установе за родитеље/старатеље  и 

запослене 

-Прикупљање и обрада података о деци са одступањима у говорно 

језичком развоју. 

-Сарадња са  родитељима при изради индивидуалног васпитно-

образовног плана. 

-Учешће на тематским родитељским састанцима. 

-Израда ,,Корисних савета логопеда''(информативни материјал за 

родитеље). 

 

 

Сваког понедељка у 

месецу 

 

Једном 

месечно(септембар-јун) 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Рад са директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем детета 

 

-Сарадња са директором и стручним сарадницима остварује се  у 

оквиру рада стручних тимова, комисија и радних група, као и 

редовном разменом информација. 

-Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета. 

 

 

 

Током године 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 

-Учешће у раду тима за инклузивно образовање. 

-Учешће у раду актива припремног предшколског програма. 

-Учешће у раду васпитно образовног већа. 

-Учешће у раду пројектног тима ,,Вртићи без граница 3''. 

-Учешће у раду комисије  за пријем деце у ПУ као сарадник 

приликом уписа. 

 

 

 

 

Током године, према 

плану рада тимова и 

стручних актива 

 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом локалне 

самоуправе 

 

 

-Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима 

и јединицом локалне самоуправе одвија се у оквиру редовних 

задатака логопеда. 

 -Сарадња са логопедима из других предшколских, здравствених и 

специјализованих установа. 

 

-Сарадња  са Факултетом за спец.едукацију и рехабилитацију  у  

Београду ( стручна пракса, менторство, стручно усавршавање...). 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Април-јун 

2018.год. 

 

Вођење  евиденције 

и стручно 

усавршавање 

 

-Вођење документације, евиденције о логопедској процени, 

праћењу (логопедски картон и  развојне скале за процену 

комуникативних способности деце) и раду са децом одвија се у 

току редовних задатака логопеда у Установи. 

-Праћење стручне литературе и праћење информација о 

иновацијама код нас и у свету. 

-Стручно усавршавање  логопеда (акредитовани и неакредитовани 

семинари, обуке, стручни скупови, конференције, стручна 

удружења...). 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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12.5. ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА  
 

Током радне 2017/18 год., социјални радници Установе своје задатке реализоваће у следећим 

областима: 

 

ОБЛАСТ РАДА ЗАДАЦИ ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

Планирање и 

програмирање 

социјалног рада 

-Учешће у изради годишњег плана и извештаја 

о раду Установе јул-август 2017 
социјални 

радници 

-Учешће у изради плана заштите деце од 

насиља, злостављања и занемаривања 

 
август 2017 

Гордана 

Трмчић 

Активности на 

унапређењу 

социјалне функције у 

ПУ 

 

- Учешће у пријему  деце у ПУ по конкурсу за 

2017/18. годину 

- Учешће у пријему деце у ПУ током године 
мај-јун 2017. 

током године 

Гордана 

Трмчић 

- Учешће у формирању и структуирању 

васпитних група. 

- Праћење и анализирање попуњености 

капацитета на нивоу групе-вртића-установе 

-Праћење потреба деце у локалној заједници у 

према подацима добијеним од релевантним 

установама  

  

током године 
социјални 

радници 

- Медијација – мирно решавање спорова међу 

запосленима 
по потреби 

Гордана 

Трмчић 

Рад са васпитачима 

 

- Размене информација о деци и породици, у 

циљу сагледавања породичног и ширег 

социјалног контекста и услова одрастања деце 

кроз индивидуалне разговоре, увид у радне 

књиге васпитача и осталу расположиву 

документацију) 

- Сарадња са васпитачима у домену 

идентификације проблема поједине деце, 

условљених породичним и социјалним 

разлозима и пружања подршке детету и 

породици 

 

током године 
социјални 

радници 

Рад са родитељима 

односно старатељима 

 

-Пружање стручне помоћи родитељима-

старатељима око остваривања права из домена 

социјалне и породично-правне заштите 

(индивиуални разговори, упућивање у 

надлежне установе) 

током године 
социјални 

радници 
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-Информисање породице о правима деце и 

родитеља из области друштвене бриге о деци, 

социјалне заштите, функционисања породице 

и породичних односа (индивиуални разговори, 

упућивање у надлежне установе, израда 

писаних материјала/флајера за кутке за 

родитеље) 

-Учешће у раду Саветовалишта за родитеље и 

запослене у Установи  

 -Предлагање и предузимање одговарајућих 

мера и услуга социјалног рада за децу и 

породице у стању социјалне потребе. 

Рад са директором, 

стручним 

сарадницима и 

педагошким 

асистентом 

 

-Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада тимова, комисија и 

радних група и редовна размена информација 

са терена 

-Рад (активно учешће на састанцима) и 

консултације са директором приликом 

тромесечних редовних састанака са тимом 

ГЦСР-Одељење Вождовац  

-Информисање директора и консултације у 

вези са  појединим случајевима породица које 

припадају друштвено-осетљивој групи  

током године 
социјални 

радници 

Рад са запосленима у 

Установи 

-Индивидуални саветодавни рад са 

запосленима поводом проблема у њиховом 

породичном или личном функционисању 

-Упознавање запослених са њиховим правима 

из области социјалне и породично- правне 

заштите 

- Учешће у раду Саветовалишта за родитеље и 

запослене у Установи  

  

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учешће у раду тима за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања.   

-Учешће у уписној комисији ПУ 
током године 

Гордана 

Трмчић 

-Учешће у раду актива за развојно планирање 
  

-Учешће у раду тима за социјалну инклузију. 

  

-Учешће у пројекту „Вртићи без граница 3“. 
током године 

Алтана 

Егелић 

- Учешће у раду тима за инклузивно 

образовање   

- Посредовање у поступку заштите од 

злостављања на раду током године 
социјални 

радници 
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Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом локалне 

самоуправе 

 

-Сарадња са социјалним, образовним и 

здравственим установама (Центар за 

социјални рад, Дом здравља, суд, полиција, 

школе, друге ПУ, Сигурна кућа, Женски 

аутономни центар) 

током године 
социјални 

радници 

-Непосредна сарадња са интерресорном 

комисијом у јединици локалне самоуправе. 

- Иницирање сарадње са релевантним 

представницима других установа-чланова 

Интерресорне комисије (ГЦСР, ДЗ, ОШ) кроз 

периодичне састанке 

  

-Сарадња са ЦИП- Центром са интерактивну 

педагогију на примени пројекта ВБГ 3 

током године 
Алтана 

Егелић 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

-Вођење евиденције о раду кроз дневник рада, 

месечне планове и извештаје 

-Вођење евиденције о деци која се налазе у 

стању социјалне потребе кроз личне листове и 

листове праћења 

-Стручно усавршавање кроз рад стручних 

актива у Установи, Граду и Републици. 

-Похађање акредитованих семинара. 

током године 
социјални 

радници 

 

 

 

                     

12.6.ПЛАН  ПРЕВЕНТИВНО – ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ    

      
Задаци на реализацији програма превентивне здравствене заштите 

 

 

      Задаци на реализацији програма превентивне здравствене заштите 

Послови везани за планирање и реализацију задатака превентивне здравствене заштите, пре свега се 

ослањају на Основне законске одредбе Закона о друштвеној бризи о деци и Закона о предшколском 

образовању и васпитању, тј.  на Правилник који је донет од стране Министарства здравља 

(Службени гласник РС бр. 73/94)  којим се ближе регулише ова област. Реализацијом садржаја и 

задатака из Програма превентивне здравствене заштите обезбеђује се остваривање права детета на 

правилан психофизички развој, формирање позитивног односа према здрављу и евентуалним 

променама истог, као и едукација одраслих (родитеља и запослених) из ове области. Чланом 1. овог 

правилника утврђују се основе програма превентивне здравствене заштите у Предшколским 

установама, обрасци и начин вођења евиденције у спровођењу здравствене заштите. Послови који се 
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планирају у овој области могу се груписати у четири области:  1.Здравствена заштита детета 

План у односу на дете 

 
ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА  

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА  

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праћење 

психофизичког 

развоја сваког 

детета 

појединачно  и 

деце у групи 

Иницијални интервјуи 

приликом пријема детета 

како би се прикупили 

подаци о психофизичком 

статусу детета (како би 

се добиле основне 

информације о 

здравственом стању 

детета, његовом 

понашању, навикам и 

специфичним 

потребама). 

Редовно вођење 

евиденционих листа 

хроничних незаразних 

болести деце у објекту, 

листа евиденција 

специфичности у 

исхрани и сагласности за 

превентивних прегледа. 

Током године и у 
складу са 
динамиком уписа 
деце у објекте. 

Сарадници на 
пословима 
реализације 
превентивне 
здравствене 
заштите  
медицинске сетре 
васпитачи и 
сарадници за 
унапређење ПЗЗ 

Праћење телесног 

раста и развоја 

деце у групи и 

њихових потреба 

и предузимање 

потребних мера  

Свакодневно праћење 

детета у игри и другим 

активностима, 

антропометријска 

мерења (мерење телесне 

тежине и висине) и 

евидентирање у 

графиконе и здравствене 

картоне. 

Током године 
(мерења телесне 
висине и тежине на 
три месеца). 

Сарадници на 
пословима 
реализације ПЗЗ, 
медицинске сестре 
васпитачи и 
сарадници на 
унапређивању  
ПЗЗ, као  и стручни 
сарадници 

Идентификација 

деце са потребом 

за посебном 

здравственом 

подршком  

 

 

Сарадња са члановима 

уписне комисије,  

индивидуални разговори 

са родитељима,увид у  

лекарску документацију  

или праћењем и 

решавањем насталог 

проблема у току године. 

 

 

На почетку радне 

године и током 

године по потреби 

 

 

 

 

 

 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ. Сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ , 

медицинске 

сестре васпитачи, 

васпитачи и  

стручни 

сарадници и 

сарадници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуравање 

услова за 

неометан раст и 

развој детета 

Давање упутстава 

васпитачима, 

медицинским сестрама 

васпитачима, техничком 

особљу и кухињском 

особљу 

На почетку 

школске године и 

касније у току 

године по потреби 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ  

Правовремено Праћење спровођења Током године. Сарадници на 
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ЗДРАВСТВЕНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕТЕТА 

задовољавање 

основних 

биолошких 

потреба деце 

дневног режима боравка 

деце у колективу 

(интервенције у 

организацији рада 

васпитача, техничког и 

кухињаског особља), 

праћење промена у 

дневним активностима ( 

нарочито у периоду 

адаптације), осигурање 

услова за обављање неге 

у јаслицама, 

свакодневни боравак на 

свежем ваздуху  као и 

организација дневног 

одмора деце према 

потребама узраста. 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализација ПЗЗ, 

васпитачи и 

медицинске сетре 

васпитачи. 

Спровођење 

превентивних 

мера у циљу 

очувања здравља 

деце и 

спречавања 

појаве болести. 

Надзор  и праћење броја 

оболеле деце, надзор и 

праћење вакциналног 

статуса деце, праћење 

епидемиолошке 

ситуације и 

правовремено деловање 

(спровођење 

препоручених 

превентивних мера). 

Током године ( а 

посебно у 

периодима 

повећаног ризика 

од оболевања и 

ширења појединих 

заразних болести). 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ 

Развој културно-

хигијенских 

навика код деце 

(прање руку, 

употреба тоалета, 

употреба чаше- 

шоље, 

марамица,салвета, 

понашање за 

време оброка) 

Путем разних 

активности из области 

„Здравог вртића“ 

односно у складу са 

образовно-васпитним 

садржајима и у  

зависности од старости 

деце. Вођење месечне 

евиденције реализације 

програма „Здрав вртић“. 

Током године 

(свакодневно у 

оквиру образовно-

васпитних 

активности). 

Контрола месечне 

евиденције 

планираних и 

спроведених 

активност из 

програма „Здрав 

вртић“. 

Сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ 

и сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ. 

Пружање помоћи 

деци у 

ситуацијама 

повреда и болести 

 Правилно поступање по 

препорученим 

процедурама (Мерење 

телесне температуре и 

праћење општег стања, 

евентуална апликација 

препоручене терапије, 

санирање повреде- 

пружање прве помоћи на 

лицу места, 

организовање превоза у 

најближу здравствену 

установу уз пратњу мед. 

сестре или васпитача ).  

Током године и по 

потреби 

Сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ 

и сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ 
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План у односу на васпитаче и сараднике на реализацији ПЗЗ 

 
ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање 

васпитача и 

сарадника на 

пословима 

реализације ПЗЗ са 

специфичностима 

новопримљеног 

детета (родитеља) 

и давање упутстава 

(саветовање )  о 

мерама које 

евентуално треба 

предузети 

(упућивање у 

здравствено стање 

и потребе детета и 

начин поступања). 

Давањем усмених 

савета, 

појединачни 

разговори, групни 

разговори у објекту  

тј. заједнички 

састанци. 

 

Током године ( 

приликом пријема 

детета,месечно и 

по потреби и 

чешће). 

Сарадници на 

унапређивање ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

стручни сарадници, 

васпитачи и мед. 

сестре-васпитачи 

Указивање на 

значају активног 

учествовања у  

прикупљању 

информација о 

детету (посебно за 

време адаптације), 

као и о значају 

редовног 

доношења 

лекарских потврда. 

Путем  заједничких 

разговора и 

састанака. 

Током године. Сарадници на 

унапређивању ПЗЗ, 

сарадници на 

реализацији ПЗЗ 

васпитачи и 

медицинске сетре 

васпитачи. 

Едукација 

васпитача и 

сарадника на 

реализацији ПЗЗ о 

мерама и начинима 

спречавања 

ширења заразних 

болести , као и о 

пружању прве 

помоћи код 

повређивања и 

других хитних 

стања. 

-Разни облици 

информисања  и 

обавештења која 

стижу из Градског 

завода за јавно 

здравље или из 

Секретаријата за 

образовање и 

дечију заштиту и 

других 

релевантних 

институција 

(брошуре,флајери у 

виду обавештења 

или препорука) 

-Планиране су 

едукације 

запослених 

(васпитачи и 

медицинске 

сестаре васпитача, 

сарадници на 

Током године и по 

потреби и у складу 

са могућностима  

предшколске 

установе. 

 

 

Сарадници за 

унапређење ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ и 

сарадници  других 

релевантних 

институција 

(Наташа Пејдић, 

Слађана Грујић, 

епидемиолог Др. 

Кокић, Алерголог 

клиничког центра 

Србије, Др. Влада 

Соимић, Црвени 

крст-Вождовац). 
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ЗДРАВСТВЕНА  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДЕТЕТА 

реализацији ПЗЗ): 

-Партиципација 

родитеља у 

спречавању 

ширења 

инфективних 

оболења у ПУ 

„Чика Јова Змај“. 

-Активности 

медицинске сестре 

на превенцији 

гојазности код деце 

предшколског 

узраста. 

-Лајмска болест 

-Алергијске 

реакције на дечијем 

узрасту 

- Прва помоћ код 

повреда главе, 

кичме и 

екстремитета. 

    

Укључивање у 

трибине, јавне 

манифестације из 

области 

превентивне 

здравствене 

заштите. 

Учешће на 

ликовним 

конкурсима, јавним 

манифестацијама, 

приредбама 

(обележавање 

битних датума из 

календара 

здравља). 

Током године. Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализација ПЗЗ, 

васпитачи и 

медицинске сетре 

васпитачи 

 
 
   
 
 
План у односу на родитеље 

ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА  

 

 

 

 

Прикупљање 

лекарске 

документације о 

здравственом 

стању детета 

Организација 

родитељских састанака: 

-иницијалних,на почетку 

радне године и 

формирање плана 

реализације 

састанка(значајне 

информације за родитеље 

које се односе на боравак 

детета у колективу из 

области превентивне 

здравствене заштите ) 

- Указивање на 

неопходност доношења 

Приликом 

поласка  детета у 

вртић.  Током 

године у односу 

на 

епидемиолошка 

дешавања. 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације 

ПЗЗ,медицинске 

сестре васпитачи, 

васпитачи. 
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ЗАШТИТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потврде од надлежног 

педијатра 

-састанци уз присуство и 

доктора ДЗ Вождовац у 

односу на 

епидемиолошку 

ситуацију. 

Прилагођавање садржаја 

здравствених паноа 

тренутној 

епидемиолошкој 

ситуацији у колективу. 

Консултације и 

саветовања са 

родитељима о 

здравственом 

стању и 

потребама деце. 

Индивидуални разговори  

или путем састанака . 

 По потреби организовати 

и друге тимове сарадника 

који ће из различитих 

углова са родитељима 

размотрити евентуални 

проблем и изнаћи 

најбоље решење за дете. 

Током године. Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарданици 

на пословима 

реализације ПЗЗ, 

други стручни 

сардници  и 

сарадници. 

ЗДРАВСТВЕНА 

 

ЗАШТИТА 

 

ДЕТЕТА 

Обавештавање 

родитеља о 

повреди детета 

или промени 

здравственог 

стања друге 

врсте 

Усменим и писменим 

путем 

уз поштовање утврђених 

поступака и  процедуре у 

случају промене 

здравственог стања 

детета. 

Током године Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на пословима 

реализације ПЗЗ, 

васпитачи, 

медицинске сетре 

васпитачи.  

 

2. Исхрана деце 

У Односу на сараднике на реализацији ПЗЗ: 

-Праћење хигијене кухињских просторија,особља, уређаја и апарата  

-Контрола правилног узораковања хране 

-праћење деклерација и рокова трајања намирница 

У односу на дете: 

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

У односу на родитеље: 

-Сарадња у виду организовања саветовалишта или индивидуалних разговора са родитељима  и са 

члановима комисије за праћење деце на специфичном режиму исхране . 

У односу на запослене у кухињама: 

-организација актива у сарадњи са сарадницима за исхрану на тему: Основни принципи рада 
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сервирки (помоћних кувара) и спремачица у централним и дистрибутивним кухињама. 

  

 

3. Хигијенско-технички услови 

План у односу на дете 
ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

 ДИНАМИКА 

ИЗВРШЕЊА 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИГИЈЕНСКО  

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуравање највишег 

могућег нивоа хигијене 

простора уз примену свих 

санитарно-хигијенских 

прописа предвиђених 

препорученим 

процедурама и 

протоколима. 

-Праћење и бележење 

резултата примене 

санитарно-хигијенских 

прописа 

-Учешће у тендерским 

набавкама прибора и 

средстава за одржавање 

хигијене који 

задовољавају прописане 

стандарде, 

праћење динамике замене 

дечије постељине и 

редовног одржавања 

тепиха.Учешће у изради 

спецификација за набавку: 

постељине,санитетског 

материјала,прања тепиха и 

куповина нових,поправку 

и сервисирање 

вага,производа од 

пластике,опрему за 

кухиње. 

Месечно и током 

целе године у 

зависности од 

потреба на терену 

Сарадници за 

унапређење ПЗЗ 

Организација и контрола 

спровођења 

дезинфекције,дезинсекције 

и дератизације у објектима 

и око њих. 

-Надзор над спровођењем 

дезинфекције,дензисекције 

и дератизације од стране 

релевантне установе, 

-према законом 

предвиђњним терминима 

и на законски утврђен 

начин, а и према 

потребама у објектима се 

уз сарадњу са Заводом за 

биоциде и медицинску 

екологију спроводе 

прописане радње. 

Месечно, 

шестомесечно и у 

току целе године 

према потребама 

на терену 

Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ уз сарадњу са 

запосленима у 

Заводу за биоциде 

и медицинску 

екологију, као и 

запослени 

задужене за 

свакодневно 

обављање 

дезинфекције, 

сарадници на 

реализацији ПЗЗ 

Организација и контрола 

микробиолошке и  

хемијске  исправности 

хране и воде као и 

узимање брисева са 

радних површина, судова 

и од запослених . 

-Праћење резултата 

узорковања и 

правовремено реаговање у 

појединим случајевима 

(поновно узорковање и 

примена предвиђених 

процедура и прописа). 

На месечном 

нивоу и током 

године 

 

 

 

 

Сарадници за 

унапређење ПЗЗ, 

сарадници 

нутриционисти и 

запослени у 

Градском заводу 

за јавно здравље. 
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ХИГИЈЕНСКО  

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ  

 

 

 

 

 

УСЛОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са Градским 

заводом за јавно здравље и 

Секретаријатом за 

образовање и дечију 

заштиту у вези 

примопредаје записника о 

извршеним услугама на 

проверу од стране 

мешовите комисије за то 

оформљене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурање прописаних 

санитарних  

(здравствених)прегледа 

запослених и њихова 

едукација. 

-На законом прописан 

начин уз сарадњу са 

Секретаријатом за 

образовање и дечију 

заштиту спроводиће  се 

шестомесечни здравствени 

прегледи свих запослених 

од стране Градског завода 

за јавно здравље. 

Током године и 

према потребама 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ и запослени у 

Градском заводу 

за јавно здравље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спровођење превентивних  

мера  у циљу заштите деце 

од ширења инфекције 

приликом повећане 

епидемиолошке 

опасности. 

Према упутствима и 

протоколима датим од 

стране Градског завода за 

јавно здравље и 

Епидемиолошке службе 

Дома здравља Вождовац и 

епидемиолога др. Кокића. 

У току године 

према потребама 

и индикацијама 

на терену. 

Сарадници на 

унапређивању 

ПЗЗ, сарадници 

на реализацији 

ПЗЗ 
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План у односу на родитеље 

 

ОБЛАСТ РАДА ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

ХИГИЈЕНСКО  

 

 

ТЕХНИЧКИ  

 

 

УСЛОВИ 

Информисање 

родитеља о 

примени одређених 

превентивних 

хигијенских мера 

Путем 

индивидуалних 

разговора, 

информација на 

здравственим 

паноима у 

објектима и путем 

информатора 

(флајери за 

родитеље са 

темом“V“болест, 

„Најчешће заразне 

болести у дечијим 

колективима-

„Болест уста,руку и 

стопала “) 

Током 

године,(једном 

месечно а по 

потреби и чешће) 

Сарадници на 

унапређивању ПЗЗ 

и сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ. 

 

 

 

ХИГИЈЕНСКО  

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ  

 

 

 

УСЛОВИ 

Информисање 

родитеља о 

примени 

превентивних и 

заштитних мера и 

обавези њиховог 

активног 

учествовања 

(јављање о 

одсуствовању и о 

здравственом 

стању детета, 

предузимање 

одређених мера 

лечења и 

профилаксе по 

савету педијатра и 

доношење 

лекарских потврда) 

 

 

Путем 

индивидуалних 

разговора, 

родитељских 

сатанака у објекту 

или родитељских 

састанака  на нивоу 

установе са 

ангажовањем и 

стручних 

сарадника из 

Завода за јавно 

здравље или из 

Епидемиолошке 

службе Дома 

здравља Вождовац 

(Др. Кокића, 

начелника 

епидемиолошке 

службе). 

Током године и по 

потреби на терену. 

Сарадници за 

унапређење ПЗЗ 

 

 

План у односу на васпитаче и сараднике на реализацији ПЗЗ 

 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈИ—

ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

ХИГИЈЕНСКО  

 

 

Упознавање 

васпитача и 

сарадника на 

реализацији ПЗЗ са 

значајем 

позитивних мера 

здравствене 

заштите и њиховим 

задужењима у вези 

-Кроз 

индивидуалне 

разговоре и радне 

састанке у 

објектима 

-организовање 

састанака са 

техничким 

особљем и праћење 

Током године и по 

потреби на терену 

-анкетирање на 

крају радне године 

 

 

 

 

 

Сарадници на  

унапређивању  

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализације  

ПЗЗ,техничко 

особље, 
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ТЕХНИЧКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ 

са тим 

-указивање на 

значај редовног и 

правилног 

одржавања 

хигијене и 

спровођење 

превентивних и 

других мера 

спречавања 

ширења обољења, 

-анализа рада кроз 

евалуацију  

резултата 

добијених анкетом 

 

редовности 

спровођења мера 

путем 

евиденционих 

листа, 

-спровођење анкете 

ради детектовања 

слабих и јаких 

страна у 

реализацији 

планираног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Сигурност детета 

План у односу на дете 

 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ-

ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

СИГУРНОСТ  

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

Осигурање 

сигурних услова за 

боравак детета 

Свакодневни 

преглед опреме и 

простора 

(приликом 

чишћења, 

отклањање 

оштећених и 

поломљених 

играчака, преглед 

дворишта, 

мобилијара, 

уклањање опасних 

предмета из 

дворишта као и 

оштећених справа, 

поправљање 

евентуалних 

оштећења на 

Током године по 

потребама на 

терену 

Сарадници на 

унапређивању  

ПЗЗ, сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ 

као и техничко 

особље-мајстори 
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оградама, 

осигуравање 

затварања врата и 

капија дворишта) 

Примена свих 

препорука и 

протокола о 

безбедности деце у 

Предшколским 

установама 

Примена 

постојећих 

упутстава везаних 

за безбедност деце 

у вртићима и 

контрола над 

спровођењем истих 

Током године и по 

потреби на терену 

Сарадници на 

унапређивању ПЗЗ, 

техничко особље и 

Сарадник за 

безбедност и 

здравље на раду. 

Едукација деце у 

подручју 

самозаштите и 

здравог живљења 

Путем разних 

активности и 

садржаја у оквиру 

образовно-

васпитног рада и 

релизације тема у 

оквиру програма 

„Здрав вртић“ 

Током године и у 

складу са 

динамоком 

реализације тема у 

програму „Здрав 

вртић“. 

Сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

сарадници на 

унапређивању ПЗЗ, 

као и васпитачи и 

медицинске сестре 

васпитачи. 

 

 

 

 

План у односу на васпитаче и сараднике на реализацији ПЗЗ 

 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

СИГУРНОСТ  

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

Подсећање на 

обавезу 

осигуравања 

сигурне игре и 

боравка деце у 

вртићу и активна 

сарадња са 

запосленима који 

им у томе помажу 

-приликом 

индивидуалних 

разговора или 

радних састанака у 

објектима или 

према потребама 

које се укажу на 

терену 

-преношење 

информација и 

закључака са 

састанака радне 

групе оформљене 

са циљем 

унапређивања 

међусобне сарадње 

и комуникације 

ради подизања 

нивоа безбедног 

боравка деце у 

колективу. 

Током године и 

према потребама на 

терену 

Сарадници на 

унапређивању ПЗЗ, 

сарадници на 

реализацији 

послова ПЗЗ, 

васпитачи и 

медицинске сестре 

васпитачи,стручни 

сарадници педагог 

и психолог, 

сарданик за 

безбедност и 

здравље на раду и 

техничко особље, 

уз подршку 

Директора 

установе и 

помоћника 

директора. 

Едукација о 

сигурности, 

прихватљивим и 

неприхватљивим 

ризицима 

Предавања у 

сарадњи са 

стручним лицима 

(сарадник за 

безбедност и 

здравље на раду) и 

Током године и по 

потреби на терену 

Сарадник на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

сарадници на 

унапређивању ПЗЗ 

и сарадник за 
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путем радних 

састанака у објекту 

безбедности 

здравље на раду. 

 

 

 

План у односу на родитеље 

 

ОБЛАСТ ЦИЉЕВИ САДРЖАЈ- 

-ЗАДАЦИ 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

СИГУРНОСТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

СИГУРНОСТ 

ДЕТЕТА 

Упознавање са 

мерама заштите и 

сигурности у 

вртићу као и са 

кућним редом у 

вртићу 

Путем 

родитељских 

састанака по 

објектима, преко 

индивидуалних 

разговора, 

обавештења на 

паноима за 

родитеље 

Током године и по 

потребама на 

терену (у периоду 

пријема и 

адаптације деце), 

одмах након неког 

догађаја 

Срадници на 

унапређивању ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ 

као и сарадник за 

безбедност и 

здравље на раду 

(по потреби ради 

давања техничких 

информација и 

савета) 

Објашњавање 

родитеља о 

евентуалним 

опасностима за 

дете, повредама 

или некој другој 

угрожавајућој 

ситуацији 

На начин 

предвиђен 

прописима и 

препорукама 

везаним за 

безбедност и 

сигурност деце у 

вртићима 

Током године и по 

потребама на 

терену, одмах 

након догађаја као 

што предвиђа 

протокол 

Сарадници на 

унапређивању ПЗЗ 

сардници на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

Директор установе 

и помоћник 

директора. 

Уважавање 

примедби, 

сугестија и 

мишљења 

родитеља о 

примени 

сигурносних мера у 

вртићу и 

евентуалним 

ризицима за 

сигурност 

Путем 

родитељских 

састанака у 

објектима, 

састанака савета 

родитеља, писаним 

путем или 

електронским 

путем. 

Током године  и по 

потреби на терену, 

одмах по насталом 

догађају 

Васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи, 

сарадници на 

унапређивању ПЗЗ, 

сарадници на 

пословима 

реализације ПЗЗ, 

Директор установе, 

помоћник 

директора. 

 

Планиране су и активности из области едукације тј. стручног усавршавања медицинских сестара 

путем организовања и пријављивања за учешће у различитим програмима континуиране 

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

сестара предшколских установа као и Удружење сестара примарне здравствене заштите).Планирана 

су предавања на теме:“ Вакцинациј- њен значај и мотивација родитеља“,предавач др. Кокић,и „ V“ 

болест и „Hand mouth and foot disease“,предавач др. Бранковић.Такође је  у плану и  организовање и 

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

сарадника. Поред учешћа на тендерима, планира се и организује рад на изради норматива, 
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евиденцији и подели потрошног материјала за одржавање хигијене (средстава и прибора) као и 

потрошног  санитетског материјала за приручне апотеке по објектима.У плану је и да  се организује 

и спроводи сарадња са Републичком санитарном инспекцијом у смислу праћења реализације 

наложених мера приликом обиласка објеката у сарадњи са Директором установе и техничком 

службом. Део плана је и координација здравствене припреме деце за одлазак на зимовање и 

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

промоцији здравља кроз различите јавне манифестације и са  здравственим и образовним 

институцијама ( Обележавање „Дана здраве хране“, „Дана здравља уста и зуба“, „ Светског дана 

здравља“ и организација манифестације „ Фестивала здравља“ у нашој  Установи). Два пута 

годишње је планирано прикупљање података и прављење извештаја Градском заводу за јавно 

здравље у вези релизације Програма превентивно здравствене заштите и активностима сарадника на 

унапређивању ПЗЗ. Унапређивањем и јачањем сарадничких односа у колективу, међусобног 

поштовања и уважавања туђег мишљења планирано је унапређење тимског рада и развијање 

квалитетније међусобне комуникације. 

 

 

 

12.7.ПЛАН РАДА НУТРИЦИОНИСТА 
 

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

 

1. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности у установама за децу 

2. Правилник о нормативу друштвене исхране у установама за децу („Службени гласник Републике 

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

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

 

 

 

ОБЛАСТ РАДА 

 

ЦИЉЕВИ 

 

САДРЖАЈ 
ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПЛАНИРАЊЕ 

ИСХРАНЕ 

Планирање 

квалитетне, 

избалансир 

ане исхране и 

увођење 

нових оброка 

и намирница 

Израда јеловника Недељно Нутриционисти 

Иновирање старих 

и израда нових 

рецептура 

Током године Нутриционисти 

Израчунавање 

калоријске и 

нутритивне 

вредности оброка 

Недељно Нутриционисти 

Контрола пријема 

и потрошње 

намирница и 

пратеће 

Дневно Нутриционисти 
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документације 

Планирање 

набавке 

намирница према 

јеловнику 

Недељно Нутриционисти 

Учешће у јавним 

набавкама 

намирница 

Током године Нутриционисти 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА У 

ЦЕНТРАЛНИМ И 

ДИСТРИБУТИВНИМ 

КУХИЊАМА 

 

 

 

 

Квалитетна 

припрема и 

сервирање 

оброка 

 

Рад у централној кухињи: 

- Контрола 

процеса припреме 

хране 

Дневно Нутриционисти 

- Хигијена 

просторија, 

кухињског 

особља, уређаја 

и апарата током 

и после процеса 

припреме хране 

Дневно Нутриционисти 

- Увид у 

расподелу хране 

Дневно Нутриционисти 

- Органолептичка 

процена готовог 

оброка 

Дневно Нутриционисти 

- Контрола 

остављених 

узорака хране 

Дневно Нутриционисти 

- Праћење рокова 

намирница и 

хигијена магацина 

Дневно Нутриционисти 

-Праћење стања 

опреме и уређаја 

Током године Нутриционисти 

- Учешће у јавним 

набавкама опреме 

и уређаја 

 

 

По потреби Нутриционисти 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА У 

ЦЕНТРАЛНИМ И 

ДИСТРИБУТИВНИМ 

КУХИЊАМА 

 

 

 

Квалитетна 

припрема и 

сервирање 

оброка 

 

 

 Рад у дистрибутивној кухињи: 

- Праћење 

хигијене, 

декларација и 

рокова трајања 

намирница 

Месечно Нутриционисти 

- Контрола Месечно Нутриционисти 
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 узорака хране 

- Контрола начина 

сервирања и 

припрема куваних 

оброка 

По потреби Нутриционисти 

- Увид у 

требовање 

намирница (врсте 

и количина) 

Месечно Нутриционисти 

- Праћење стања 

опреме и уређаја 

По потреби Нутриционисти 

- Учешће у 

јавним 

набавкама 

опреме 

По потреби Нутриционисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВЕТОДАВНИ 

РАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информиса 

ње о 

важности 

правилне 

исхране и 

важности 

појединих 

намирница 

уз 

формирање, 

развијање и 

неговање 

навика 

правилне 

исхране, 

корекција 

породичне 

исхране 

У односу на дете 

- Праћење 

исхране деце 

Током године Нутриционисти 

- Праћење 

конзумације хране 

у односу на узраст 

и потребе деце 

Током године Нутриционисти 

- Праћење 

количине 

непоједене хране 

и прилагођавање 

количина 

планираних и 

скуваних оброка 

Током године Нутриционисти 

- Развијање 

правилног односа 

деце према храни 

наглашавајући 

важност витамина 

и минерала у 

здравој исхрани 

Током године Нутриционисти 

- Усвајање културе 

обедовања  

Током године Нутриционисти 

У односу на родитеље 

- Анкетирање 

родитеља о 

њиховим 

интересовањима 

на теме из области 

исхране 

По потреби Нутриционисти 

- Радионице са По потреби Нутриционисти, 
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децом и 

родитељима 

васпитачи 

- Тематски 

родитељски 

састанци: 

1. «врсте 

намирница и начин 

припреме оброка у 

вртићу » 

Током године Нутриционисти 

- Саветовалиште за 

родитеље из 

области исхране и 

индивидуалних 

потреба деце 

По потреби Нутрициониста 

и сарадник за 

унапређивање 

превентивне 

здравствене 

заштите 

- Информативни 

материјали: 

брошуре: 

«Хидросолубилни 

витамини у 

исхрани», 

Плакат: «Чувар 

нашег здравља-

поврће», 

Током године Нутриционисти 

Информатор: 

«Исхрана деце 

предшколског 

узраста» 

Током године Нутриционисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САВЕТОДАВНИ 

РАД 

 

 

 

 

 

Информиса 

ње о 

важности 

правилне 

исхране и 

важности 

појединих 

намирница 

уз 

формирање, 

развијање и 

неговање 

навика 

правилне 

У односу на запослене 

- Активи за 

запослене на 

припреми и 

сервирању хране: 

«Хигијена 

намирница-

правилно чување, 

механичка и 

термичка  

обрада 

намирница», 

«Лична хигијена», 

«Правилна 

припрема узорака 

за микробиолошка 

и броматолошка 

испитивања» 

Октобар 2017  и 

април 2018. 

Нутриционисти 

- Сарадња са Током године Нутриционисти 
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исхране, 

корекција 

породичне 

исхране 

васпитачима и 

сестрама у циљу 

информисања о 

важности правилне 

исхране и 

појединих 

намирница и 

начина 

мотивацвије деце 

на прихватање 

појединих јела и 

намирница 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ Евалуација 

рада 

нутрициони 

ста 

-Израда Извештаја 

о утрошеним 

количинама и 

средствима за 

храну 

Месечно Нутриционисти 

-Израда извештаја 

директору 

Месечно и 

годишње 

Нутриционисти 

- Израда 

годишњег Плана и 

Извештаја о раду 

Установе у 

области исхране 

Јул и август 2018 Нутриционисти 

САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

Размена 

информаци ја 

и нових 

сазнања 

- Сарадња са 

Градским заводом 

за јавно здравље 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

Секретаријатом за 

образовање и 

дечију заштиту 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

струковним 

удружењима 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

Комисијом за 

праћење, контролу 

и унапређење 

исхране 

Током године Нутриционисти 

- Сарадња са 

Комисијом за 

унапређење 

исхране деце у П.У. 

са нутритивним 

алергијама и 

другим 

специфичностима у 

Током године Нутриционисти 
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исхрани 

- Сарадња са 

Високом 

здравственом 

школом 

струковних 

студија у 

Београду 

Током године Нутриционисти 

 

 

 

 

 

12. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
 

 

13.1. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА  
 

 

ОБЛАСТ РАДА 
ЗАДАЦИ ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.ПРОГРАМИРАЊЕ 

Организација и координација у изради: 

➢ Извештај програма рада Предшколске 

Установе; 

➢ Годишњег плана рада Предшколске 

Установе; 

➢ Учешће у изради делова програма 

служби и сарадника; 

➢ Израда и учешће у писању извештаја, 

информација и других дописа за потребе 

Оснивача,Општине, Школске управе, 

Градски завод за јавно здравље, 

Министарства просвете 

И др. Институције знацајне за добро 

функционисање Предшколске Установе 

 

 

 

 

VIII,IX 

 

Током године 

2.ОРГАНИЗАЦИЈА 

Организација рада у Установи и подела послова-јасно 

подељене улоге, одговорности и задужења 

запослених: 

➢ Организација и учешће у раду Управног 

одбора Установе; 

➢ Организација и учешће у раду Савета 

родитеља Установе; 

➢ Вођење и организација Колегијума 

Установе; 

➢ Координација рада Педагошко – психолошке 

службе; 

➢ Координација рада са сардницима за 

социјални рад; 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

једном месечно 

 

једном недељно 

 

једном недељно 
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➢ Координација рада Стручних сарадника за 

превентивну - здравствену заштиту и 

превентивних медицинских сестара; 

➢ Координација рада сарадника за исхрану; 

➢ Координација рада Психолошко – педагошке 

службе и главних васпитача; 

➢ Учешће у распоређивању васпитног особља 

по групама и осталих радника у оквиру 

организационих јединица ; 

➢ Координација рада са Службом за техничке 

послове на одржавању објеката; 

једном недељно 

 

 

 

једном недељно 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

3.ПЕДАГОШКО – 

ИНСТРУКТИВНИ 

РАД 

➢ Учешће у раду Васпитно – образовног већа и 

актива у Установи; 

➢ Евалуација рада у Предшколској Установи на 

основу одржавања састанака са службама у 

договореном континуитету и на основу 

сопственог увида; 

➢ Посматрање,праћење,предлагање мера за 

педагошко – инструктивни рад, рад на 

формирању тима; 

➢ Индивидуални разговори са запосленима и 

пружање подршке у раду; 

➢ Индивидуални разговори са родитељима и 

организованих родитељских састанака; 

➢ Рад на стварању услова за квалитетнију 

реализацију васпитно – образовног рада у 

циљу задовољавања потреба деце и 

родитеља; 

➢ У сарадњи са Оснивачем проналазити 

одговарајућа решења за већи обухват деце; 

➢ Иницирати и подстицати услове ѕа ширење 

понуде програма и услуга 

Према годишњем плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

4.АНАЛИТИЧКИ 

РАД 

➢ Анализа и учешће у изради извештаја о раду 

Предшколске Установе; 

➢ Праћење и проучавање финансијског 

пословања Предшколске Установеи 

предлагање мера за рационализацију и 

унапређење пословања; 

➢ Праћење и проучавање,координисање 

Службом јавних набавки;  

 

 

 

Током године 

 

5.СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

➢ Праћење примене Закона о oсновама система 

васпитања и образовања, Закона о јавним 

службама, Закона о раду и радним односима, 

праћење подзаконских аката, градских 

одлука и других прописа од значаја за рад 

Предшколске Установе; 

➢ Учешће на семинарима, предавањима и 

другим стручним скуповима  од значаја за 

рад Предшколске Установе; 

➢ Праћење стручне литературе; 

➢ Учешће на састанцима Актива директора ПУ 

; 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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6.САРАДЊА СА 

ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ И 

ДРУГИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

➢ Стручне посете другим Установама и 

сарадња са директорима других ПУ; 

➢ Сарадња са Локалном заједницом; 

➢ Сарадња са струковним удружењима; 

➢ Сарадња са Основним школама; 

➢ Сарадња са организацијама:Завод  за јавно 

здравље, Домом здравља, Библиотеке, 

Музеји, Дечији културни центар, месне 

заједнице, Позоришта; 

➢ Сарадња са медијима; 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

7. ИСТРАЖИВАЧКИ 

РАД 
➢ Учешће у планирању и реализацији стручних 

и истраживачких пројеката; 

Током године 

 

8.ОСТАЛИ 

ПОСЛОВИ 

➢ Представљање Предшколске Установе у 

друштвеној средини; 

➢ Сарадња са Синдикатом предшколских 

радника; 

➢ Пријем родитеља, запослених у 

Предшколској Установи и других странака 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

13.2.  ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

Орган управљања ПУ Чика Јова Змај", Управни одбор ће и у наредној радној 2016/17 год. 

вршити послове из своје надлежности прописане чланом 57 Закона о основама система образовања 

и васпитања и чланом 36 Статута ПУ "Чика Јова Змај" (пречишћен текст). 

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

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

отпочети најкасније два месеца пре истека мандата, односно 14.10.2016. год.  

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

и васпитања, Статутом Предшколске Установе и овим Програмом, планира и реализује, по потреби, 

следеће послове: 

   

Редни 

број 
САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РАДА 

1. 
Разматра и усваја Извештај о раду Установе за претходну радну 

годину и Годишњи план рада за радну 2017/2018.годину 

 

 

 

до 15.09.2017. г. 

2. 
Разматра и усваја План рада Установе за календарску 2017/2018. г. 

– финансијски план и план набавкe 

 

крај новембра, почетак 

децембра 

3. 
По потреби доноси опште акте у Установи и измене постојећих 

аката усаглашавајући их са новом законском регулативом и 
током године 
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организацијом рада у Установи 

4. 
Доноси одлуку о усвајању Финансијског плана и Плана јавних 

набавки.Доноси одлуку о усвајању ребаланса Финанасијског 

плана и Плана јавних набавки 

током године 

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

31.12.2017. г.и  именује пописне комисије 
15.12.2017. г. 

6. 
Разматра извештај Централне пописне комисије о спроведеном 

попису у Установи за претходну годину и доноси одлуку о 

расходу, мањку и вишковима опреме, инвентара и потраживања 

јануар  2018. г. 

7. 
Разматра извештај о пословању и усваја Завршни рачун 

Предшколске Установе и одлучује о коришћењу средстава у 

складу са Законом 

фебруар  2018. г. 

8. 
Одлучује у другом степену по жалбама и приговорима запослених 

на одлуке директора 

 

током године 

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

10. 
Информација директора о раду Предшколске установе са 

посебним акцентом на инвестиционо одржавање објеката 

 

 

током године 

11. 
Активности поводом обележавања важних датума за Предшколску 

Установу (Дечја недеља, Нова година, Свети Сава, Дан Установе, 

завршне приредбе...) у складу са Годишњим планом  

 

током године 

 

12. 
Прати извршења донетих одлука и давање предлога за успешнији 

рад Предшколске Установе у целини 
током године 

 

 

 

13.3.  ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

Савет родитеља Установе ће у наредној радној 2017/18. години вршити послове из своје 

надлежности прописане чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 56. 

Статута ПУ "Чика Јова Змај" (пречишћен текст) и то у новом сазиву, с обзиром на чињеницу да је 

мандат чланова Савета родитеља ограничен на радну годину. 

Активности Савета родитеља као саветодавног органа у радној 2017/18. години  биће 

усмерене на: 

 

Редни 

број 
САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РАДА 

1. 
Предлагање свог представника за стручни актив за развојно 

планирање и у друге тимове Установе 

 

 

Септембар 2017.године 2. Разматрање предлога предшколског програма, развојног плана, 
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годишњег плана рада као и извештаја о њиховој реализацији 

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

4. 
Учешће у вредновању квалитета рада Установе  

 

5. 
Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање 

васпитно-образовног рада 

Октобар 2017. године-мај 

2018. године 

6. 

Предлагање представника за Радну групу која има задатак 

писање документа Правила понашања родитеља у 

вртићу;Организовање састанака у објектима и презентовање 

документа другим родитељима у Установи 

Током године 

7. 
Разматрање намене коришћења средстава од донација и 

средстава родитеља 
Током године 

8. 
Учешће у поступку прописивања мера заштите и безбедности 

деце за време боравка у Установи и свих активности које 

установа користи 

Током године 

9. 
Давање сагласности на програм и организовање излета, 

летовања, зимовања и других активности које установа 

организује 

Током године 

10. 
Разматрање свих питања утврђених Законом и статутом 

Установе 
Током године 

 

 

 

13. ПРИЛОЗИ 

  А.  ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПО ОБЛИЦИМА РАДА  
 

Табела А1: Целодневни облик – вртић  

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

 

Узрасне групе 
Млађа 

група 

Средња 

група 

Старија 

група 

Припрем. 

група 

Мешов. 

група 
УКУПНО 

П
р

о
се

ч
а

н
 б

р
. 

у
п

и
са

н
е 

д
ец

е 
у

 в
-о

 

г
р

у
п

а
м

а
 

Р.б

р. 
Објекат 

б
р

o
j 

гр
у

п
а 

б
р

o
j 

д
ец

е 

б
р

o
j 

гр
у

п
а 

б
р

o
j 

д
ец

е 

б
р

o
j 

гр
у

п
а 

б
р

o
j 

д
ец

е 

б
р

o
j 

гр
у

п
а 

б
ro

j 
д

ец
е 

б
р

o
j 

гр
у

п
а 

б
р

o
j 

д
ец

е 

б
р

o
j 

гр
у

п
а 

б
р

o
j 

д
ец

е 

1. „Чика Јова Змај” 1 1,5 33 1 34 2 63 1,5 35 / / 6 165 24 

2. „Чика Јова Змај” 2 1,5 30 1 31 1 34 1 35 / / 5 130 25 

3. „Дизниленд” 1,5 31 1 28 1 26 1 34 1 26 5.5 145 25 

4. „1001 Радост” 3 75 2 63 3 87 2,5 65 / / 10,5 290 28 
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5. „Љоља” 2 50 2 50 2 60 2 60 / / 8 220 29 

6. „Брезе” 1 26 1 29 1 32 1 33 / / 4 120 27 

7. „Шећерко” 12 50 1 31 1 31 2,5 55 / / 6,5 167 28 

8. 
„Сестре 

Букумировић” 3 60 2 65 2,5 69 2 66 1 26 10,5 286 27 

9. „Невен” 3 60 2 62 3 86 2 63 / / 10 271 27 

10. „Мила Јевтовић” 1 26 1 26 1 29 1 32 / / 4 113 25 

11. „Ненад Парента” 0,5 10 0,5 17 1 15 1,5 38 / / 3,5 84 23 

12. „Наша деца” 1 20 1 27 1 29 1 27 1 20 5 123 27 

13. „Чика Андра” 1 1 24 1 22 1 28 1 26 / / 4 100 26 

14. „Чика Андра” 2 1 21 1 29 1,5 37 1 34 / / 4,5 121 28 

15. „Петар Пан” 1 25 1 33 1 29 1 29 / / 4 116 26 

16. 
„Колибри” Рипањ 

цен. / / / / / / / / 1,5 30 1,5 30 22 

17. 
„Радосно 

детињство” 0,5 14 0,5 18 0,5 18 0,5 14 / / 3 63 32 

18. „Бисери” 1 20 2 55 1 29 1 29 1 20 6 153 29 

19. „Цицибан” 1,5 33 1 30 1 33 1 29 / / 5 125 26 

20. „Плави Чуперак” 2 45 2 54 2,5 69 2 65 / / 8,5 233 27 

21. „Пинокио” 1 28 1 28 1 30 1,5 35 / / 4,5 121 26 

22. 
„Жикица 

Јовановић” 0,5 10 1 21 1 25 1 31 / / 3,5 84 25 

23. 
„Васа Чарапић“ 

Б.Поток 1 20 0,5 15 0,5 15 0,5 15 / / 3 71 26 

24. „Вивак“ 0,5 10 1 31 1,5 32 0,5 12 / / 3,5 82 24 

26. „Штрумфета“ / / / / / / / / 1 23 1,5 30 23 

27. „Мала сирена“ 6 140 7 183 6 148 3,5 102 / / 23 573 29 

28. „Звончица“ 0,5 10 0,5 18 0,5 15 0,5 16 / / 3 65 28 

УКУПНО 
35 797 31.5 880 

33,

5 949 

29.

5 854 

26,

5 601 156 4081  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План рада Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/2018. годину 

121 | страна 
 

 

Табела А2: Целодневни облик – јасле  

БРОЈ ВАСПИТНИХ ГРУПА  И БРОЈ УПИСАНЕ ДЕЦЕ  НА ДАН   05.09.2016  .ГОДИНЕ 
 

Узрасне групе Средња група 
Старија 

група 
УКУПНО Просечан 

број 

уписане 

деце у в-о 

групама 
Ред. број Објекат 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

б
р
o
j 

гр
у
п

а 

б
р
o
j 

д
ец

е 

1.  „Чика Јова Змај”  3 48 4 80 7 128 16 

2.  „Дизниленд” 2 32 3 55 5 87 17 

3.  „1001 Радост” 2 30 2 40 4 70 16 

4.  „Љоља” 3 45 2 42 5 87 17 

5.  „Брезе” 1 15 1,5 24 2,5 39 16 

6.  „Шећерко” 2 30 3 59 5 89 14 

7.  
„Сестре 

Букумировић” 3 45 3,5 64 6,5 109 14 

8.  „Ђулићи” 1 15 2 40 3 55 13 

9.  „Невен” 2 30 3 60 5 90 14 

10.  „Дечја радост” 3 45 3 60 6 105 15 

11.  „Зрнце” / / 1,5 24 1,5 24 17 

12.  „Љиљан” 2 30 4 70 6 100 15 

13.  
„Радосно 

детињство” / / 1 16 1 16 16 

14.  
„Мила 

Јевтовић“' / / 1 21 1 21 16 

15.  
„Васа Чарапић” 

Б.  Поток / / 2 33 2 33 16 

16.  „Лептирић“ 2 32 4,5 92 6,5 124 17 

17.  Штрумфета 1 14 1 19 2 33 15 

18.  „Мала сирена“ / / / / / / / 

УКУПНО 27 411 42 799 69 1210  

 

 

• Већи број деце  је на основу дописа Секретаријата бр . VII-01-031-757/14                 
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Табела А3: Рад са децом на болничком лечењу 

ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК  – БОЛНИЦА „БАЊИЦА” ДЕЦА НА ДУЖЕМ БОЛНИЧКОМ  

ЛЕЧЕЊУ  

 

  

Редни 

број 
Објекат Број група Број деце 

1. 
Припремни предшколски 

програм 
1 7 

2. 
Болница „Бањица” деца на 

дужем болн. лечењу 
2 25 

 Укупно 3 32 

 

 
 

Табела А4: Чтворочасовни Припремни предшколски програм 
 

А.  Четвoрочасовни ППП у седишту Установе 

Редни 

број 
Назив објекта Број група Број деце 

1.  „Сестре Букумировић“ 2 36 

2.  „Бисери“ 1 11 

3.  „Невен“ 2 19 

4.  „Радосно детињство“  1 15 

А. УКУПНО 6 81 

                   Б. Четворочасовни ППП ван Установе (основне школе) 

5.  OШ  „Васа Чарапић” - Бели Поток 1 15 

6.  OШ „Васа Чарапић“ - Пиносава 1 15 

7.  ОШ „Доситеј Обрадовић“ 1 11 

8.  ОШ „Змај Јова Јовановић“ 2 20 
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Б. ПЛАН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 
 

 

Област праћења Носилац 

активности 

Начин праћења Динамика 

извештавања 
 
 

Програм неге 
и васпитања деце до 3 

године 

 

 

Стручни сарадници 

Увид у непосредан 

васпитно-образовни рад 

и педагошку 

документацију 

(Књига неге и васп.-

образ.рада,праћење дечјег 

развоја и напредовања) 

 
август /мај 

и током 
године по 
потреби 

 

Програм рада са децом 

узраста од три године до 

укључивања у ППП 

Стручни сарадници Увид у непосредан 

васпитно-образовни рад 

и педагошку 

документацију 

(Књига неге и васп.-

образ.рада,праћење дечјег 

развоја и напредовања) 

 

 
август /мај 

и током 
године по 
потреби 

 

 

 

Стручни сарадници Увид у непосредан 
васпитно-образовни рад 

и педагошку 

фебруар/ август и током 

године по потреби 

9.  ОШ „Ђура Даничић“ 2 20 

10.  ОШ „Бранислав Нушић“ 2 25 

11.  ОШ „Бора Станковић“ 2 19 

12.  OШ „Карађорђе“ 2 23 

13.  ОШ „Филип Филиповић“ 1 13 

14.  ОШ „Јајинци“ 2 25 

15.  МЗ „Зуце“ 1 8 

16.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ центар 
1 22 

17.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ Прњавор 
1 14 

18.  
OШ „Вук Караџић“ 

Рипањ Брђани 
1 9 

19.  ОШ „Данило Киш“ 2 24 

Б. СВЕГА 23           262 
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Припремни предшколски 

програм 

 

 

 

документацију 
 

Стручни сарадници 
 

Обрада инструмената и 

интерпретација резултата 

истраживања 

фебруар/ август и током 

године по потреби 

Специјализовани 
програми 

 

Стручни сарадници Увид у непосредан 
васпитно-образовни рад 

и педагошку 
документацију 

(Књига неге и васп.-

образ.рада,Књига 

рада,праћење дечјег развоја 

и напредовања) 

 

 

фебруар/ август и током 

године по потреби 

Стручни сарадници Обрада инструмената и 

интерпретација резултата 

истраживања 

фебруар/ август и током 

године по потреби 

Други програми 

и облици рада и услуга 

Помоћник директора Увид у непосредан 

васпитно-образовни рад 

и педагошку 

документацију 

 

фебруар/ август и током 

године по потреби 

 

Сарадња са породицом 
Стручни сарадници Увид у непосредан 

васпитно-образовни рад 
и педагошку 

документацију 

(Књига неге и васп.-

образ.рада, Књига рада, 

праћење дечјег развоја и 

напредовања) 

 

 

фебруар/ 

август 

Стручни сарадници Обрада инструмената и 

интерпретација резултата 

истраживања 
 
 
 
 
 
 

Сарадња са друштвеном 
средином 

 
 

Помоћник 
директора, 

стручни сарадници 

Увид у непосредан 
васпитно-образовни рад 

и педагошку 
документацију 

(Књига неге и васп.-

образ.рада,Књига 

рада.праћење дечјег развоја 

и напредовања) 

 

 

фебруар/ 

август 

Стручни сарадници и 

координатор у реал.ППП 

Обрада инструмената и 

интерпретација резултата 

истраживања 
Програм заштите деце од 
насиља, злостављања и 

занемаривања 

Помоћник 
директора, 

стручни сарадници 

Увид у непосредан 
васпитно-образовни рад 

и педагошку 
документацију 

(Књига неге и васп.-

образ.рада,праћење дечјег 

развоја и напредовања) 

 

 

Јануар, јун 

Стручни сарадници Обрада инструмената и 

интерпретација резултата 

истраживања 
Стручно усавршавање Помоћник 

директора 
Непосредан увид  
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Стручни 
сарадници 

Обрада података  

тромесечно 
Остваривање задатака 

остваривања ПЗЗ, 
основа 

 

Директор Непосредан увид у рад и 

документацију 

током године 

Реализација пројеката на 
нивоу Установе 

Директор Непосредан увид у рад и 

документацију 

током године 

Самовредновање Директор Непосредан увид у рад и 

документацију 

током године 

Развојно планирање Директор Непосредан увид у рад и 

документацију 

током године 

 

Сви извештаји о праћењу реализације ГП достављају се Педагошком колегијуму. 
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