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- СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 

-РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

- АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

- ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

- ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

- КОЛЕГИЈУМ УСТАНОВЕ 

- ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ У УСТАНОВИ 

-СТРУЧНИ АКТИВ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА НА ПРЕВЕНТИВНО-

ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

- ПРАЋЕЊЕ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

- УЧЕШЋЕ У  РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 

- УЧЕШЋЕ УРАДУ ТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИСХРАНЕ 

-ОРГАНИЗАЦИЈА ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У 

ПРАВНОЈ СЛУЖБИ И РАЧУНОВОДСТВУ 

- САВЕТ РОДИТЕЉА 

- САРАДЊА СА: 

 МИНИСТАРСТВOМ  ПРОСВЕТЕ,  НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, 

ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,САРАДЊА СА ОПШТИНОМ 

ВОЖДОВАЦ, САРАДЊА СА ОСТАЛИМ  ОБРАЗОВНИМ И ДРУГИМ  

НСТИТУЦИЈАМА  

 

 



 

 

 

 

 

- РАД  У ОРГАНИЗАЦИЈИ МАНИФЕСТАЦИЈА  У ПУ ЧИКА ЈОВА 
ЗМАЈ 

-ОБИЛАСЦИ ОБЈЕКТА  

- БУЏЕТСКО ПОСЛОВАЊЕ 

- ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

- ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Извештај о раду директора ПУ ''Чика Јова Змај' се у већој мери ослања на 

Годишњи извештај о раду ПУ''Чика Јова Змај'' за 2016/2017.годину. У већој 

мери сам и учествовала у анализи и самој изради анкета за прикупљање 

информација, као и у прикупљању других података потребних за снимак 

стања рада у објектима Установе. 

Пoслoве из надлежнoсти директoра Предшколске Установе  обављала сам,  

према важећим законским прописима и обавезама и на основу  

Гoдищњег плана рада установе за щкoлску 2016/17. гoдину Члан 62. Закона 

основама система образовања и васпитања којим су регулисана права и 

обавезе директора установе : 

У складу са компетенцијама директoра, рад се односио на 

1. Руковођење васпитно – образовним процесом  

2. Планирање, организовање и контрола рада установе  

3. Праћење и унапређење рада запослених  

4. Развој сарадње са родитељима (старатељима), органом управљања, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом  

5. Финансијско и административно управљање радом установе 

 6. Обезбеђење законитости рада установе.  

У току щколске 2016/2017. гпдине рад директора је био усмерен  на:  

1. Информисање запослених и родитеља  

2. Стручном усаврщавању запослених  

4. Квалитетнијој сарадњи са  родитељима  

5. Успостављању квалитетне сарадње са локалном заједницом 



 

6. Маркетингу установе – уређење сајта установе као и промотивне 

активности. 

 

 

У складу са стратешким документима установе – Развојним планом и  

Планом рада Предшколске Установе у процесу планирања и организације 

посебну пажњу сам посветила унапређењу планирања и непосредне 

реализације васпитно-образовног рада, унапређењу социјалне функције 

установе, унапређењу систематског посматрања и праћења дечјег развоја и 

унапређивању процеса професионалног развоја запослених.   

• Континуирани редовни састанци и сарадња са Секретаријатом за 

образовање и дечју заштиту 

• Континуирана редовна сарадња са представником Општине Вождовац за 

питања предшколских установа и школа, Милош Стојановић. 

• Континуирано сам организовала састанке са сарадницима на унапређењу 

превентивно здравствене заштите,сарадницима на унапређењу исхране. 

• У овом периоду велику пажњу посветила сам на унапређењу рада Тима за 

заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања.Предузете 

активности имају за циљ бољи квалитет рада тима и функционисање у овој 

области рада.Боља и већа информисаност свих запослених,рад на 

превенцији. 

• Састанци са Тимом за инклузивно васпитање и образовање,размена 

искустава на терену,обилазак објеката и увид у начин рада и 

функционисање у самом објекту.Предузимање адекватних мера за боље 

прилагођавање и функционисања (у  сарадњи са техничком службом 

прилагођавање техничких услова потребама деце и запослених у 

простору). 

• Координирање рада приликом посета инспектора у Установи.Посете 

објектима,прикупљање изјава, достава документације, организовање 

састанака. 

• Учествовала сам у раду радне групе  за израду Акционог плана за 

унапређење предшколског образовања и васпитања у граду Београду 



 

 

 

• У сарадњи са удружењем '' Lix Open'' и тимом за инклузију 

учествовала сам у организацији учествовања деце из ПУ ''Чика 

Јова Змај''. 

 

       
 

• Дечја недеља је, адекватним садржајима са децом и 

родитељима, обележена у свим објектима 

установе.Манифестација у  дечјој недељи, која се традиционално 

одржава под називом Вашаријада, ове године организована је у 

објекту Невен.Двориште овог објекта је имало изглед у складу са 

темомом,било је преплављено деци омиљеним ликовима из бајки 

и цртаних филмова.  

 

• У сарадњи са запосленима свих структура,учествовала сам у 

организацији прославе Дана установе.Пригодна приредба и 

свечаност организована је у објекту Мала сирена. 

 

 

             



 

 

 

 

• Ликовни радови деце и макете објеката ПУ ''Чика Јова Змај'',као и 

израђене макете знаменитости Вождовца,што је и била тема 

прославе Дана установе, били су изложени у просторијама 

Спортског центра Шумице. 

 

• У активностима за манифестацију хуманитарног карактера под 

називом ''Писмо Деда Мразу'', активно сам учествовала.  Том 

приликом у Скупштини града подељене су  награде за ликовне 

радове, деци.Освојили смо три прва места,објекат Петар Пан. 

 

 

 

                           
 

• Учествовала сам у активностима приликом организације 

хуманитарних  манифестација на нивоу града ''Новогодишња 

кутија'' у којој је осамдесеторо деце из осетлјивих група добило 

новогодишње поклоне. 

 

• 23.01.2017. г. у Спортском центру Шумице организована је 

манифестација ''Кош за аутизам''.Манифестацију је 

организовало удружење  ''Lix Open''.На кошаркашком терену у 

утакмици поред познатих имена наше кошарке учествовали су и 

други који раде са децом.Из ПУ ''Чика Јова Змај'' дефектолог 

Петар Цветковић. 

 



 

                                 
 

 

• У свим објектима установе,пригодно са децом организоване су 

свечаности поводом школске славе Свети 

Сава.Традиционално,централна свечаност организована је у 

објекту Дизниленд. 

 

          
 

• Била сам члан жирија за избор за најбоље дидактичко средство 

(игру, играчку, збирку) у оквиру манифестације Дана васпитача 

Београда. 

 

 

                     

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1297776616955505&set=pcb.1297776740288826&type=3


 

 

 

• Струковна посета другим предшколским установама у циљу размене 

информација и педагошке праксе(''др Сима Милошевић'',''Бошко Буха'',''11 

април'').Десет запослених стручних сарадника,сарадника и васпитача било 

је у ПУ Чукарица.Презентација и размена искуства рада у пројекту 

''Вртићи без границе''. 

• Уз подршку и помоћ локалне заједнице,отворена је још једна производна 

кухиња у установи,у објекту Мала сирена.На овом значајном догађају за 

установу присутни су били секретар секретаријата за образовање и дечју 

заштиту Славко Гак,као и уважени представници локалне заједнице и 

запослени у ПУ ''Чика Јова Змај''. 

 

      

 

Посебан осврт на следеће активности у раду установе  

 

  Учествовала сам  у изради следећих докумената, односно планова:  

  

1. Извештаја о реализацији Годишњег плана рада установе 

2. Годишњи  плана рада   

3. Плана стручног усавршавања запослених  

4. Планова рада Тимова формираних на нивоу установе 

5. Плана активности поводом обележавања дечје недеље 

 

https://www.facebook.com/GOVozdovac/photos/pcb.1444493698928682/1444493395595379/?type=3
https://www.facebook.com/GOVozdovac/photos/pcb.1444493698928682/1444493332262052/?type=3


 

• У процесу израде  планова  поред и личних идеја и активности, 

обезбеђивала сам тимовима благовремено податке и ресурсе неопходне за 

потребе процеса планирања (законска регулатива, планови из ранијег 

периода, извештаји, информације о искуствима других установа – у 

штампаној и електронској верзији). Старала сам се да процес израде 

планова буде у складу са законском процедуром (поштовање законом и 

правилницима предвиђених рокова, благовремено упућивање планова 

одговарајућим органима и телима).  

  

• На почетку радне године у сарадњи са комисијом и помоћником директора 

Горданом Пајдић, извршили смо распоређивање кадрова у објектима ПУ 

''Чика Јова Змај'' (донела сам решења о распоређивању као и решења о 40-

часовној радној недељи). У оквиру постојеће систематизације и описа 

послова извршила сам прераспоређивање радних обавеза појединим 

запосленима у оквиру техничке службе.  

 

• Током године  имала сам сталну непосредну сарадњу са помоћником 

директора  у  вези свих текућих послова у установи. 

 

•  Почетком септембра 2014.год. решењима сам формирао следеће Тимове 

на нивоу установе:   

1. Тим за самовредновање;  

2. Тим за заштиту деце од насиља злостављања и занемаривања;  

3. Тим за инклузивно образовање;  

4.Тим за уређење сајта установе 

Активно  сам учествовала  у раду наведених стручних тимова . 

• Организовала сам састанке ради размене информације и 

мишљења,ставова поводом процеса у којима је установа заступљена на 

суду или код Заститника грађана.У појединим процесима узела сам и 

активно учешће. 

 



 

• Посебну пажњу посветила сам организовању едукације запослених у 

овој школској години.Организовани семинари у установи су: 

1.''Од агресивности до креативности – иновативни приступ проблему 

насилног понашања деце у вртићу и школи'' 

2.''Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом'' 

3.''Подстицај дечјег развоја и природни материјали'' 

4.''Ја могу корак напред – Музичке активности и визуелни симболи у 

функцији подстицања развоја деце'' 

 

• Посебну пажњу сам обратила на организацију преношења информација 

и примене добре праксе са семинара.Подстицала сам организовање 

састанака у самим објектима,њихов начин информисања,радионице, 

презентован је на сајту установе. 

 

• Такође сам посебно подстицала сарадњу са друштвеном средином кроз 

различите садржаје.Било је знатно више обилазака музеја,Ботаничке 

баште,посете филхармонији,позориштима.Посета Спортском центру 

Бањица где деца припремних група одлазе на бесплатне корективне 

вежбе. 

                                              

 

• Организовано је летовање и зимовање деце.У овој години деца су на 

летовању боравила и у септембру месецу што до сада није била 

пракса.Искуства васпитача и родитеља су позитивна тако да ће се ова 

пракса наставити. 

 



 

     
 

 

 

• Посебну пажнју сам посветила континуираном васпитно – образовном 

раду у јаслицама установе.Редовним континуираним 

обиласцима,подстицањем и пружањем сарадње на осмишљавању и 

креирању средине за учење. 

 

    

    

 

• У сарадњи са медијима презентована је добра пракса у раду наше 

установе.Између осталог презентовање монтесори програма у објекту 

''Пинокио'' изазвао је велико интересовање јавности.Учествовали смо и 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732750453554457&set=pcb.732750956887740&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742430699253099&set=ms.c.eJw9kNkNRFEIQjuaiLv9Nza5Lu~;zBBUklFVAxJauxL94TF7FJlS1rPkYTMfe8~_bLaVaosNMDza7Lps2JY~_l7sGGovXticfrs5~_6DqpnXD149L7Lz5a3L5gWk9Txmav3zw~;jl~_iEw9y6fx~_TPyxOTF18f8~;~;9Vzb93T0bfz1~;y3fP43Sl7pfz9Bj9~;Hzyhh1PH3F9iPa~_HPP0C~;wBI1pd~_w~-~-.bps.a.742430412586461.1073741940.100004585260801&type=3


 

на међународној конференцији  Монтесори удружења,која је 

организована у ПУ ''др Сима Милошевић''. 

 

              

 

 

 

• Активно сам учествовала на стручном скупу стручних сарадника у 

Врњачкој бањи.Установа  је презентовала рад који је настао као 

заједнички рад представника удружења ''Здраво да сте'',УПИК ''Дунав'' 

и  ПУ ''Чика Јова Змај'' – објекат  Љоља.Пројекат под називом 

Интеракција између група као подстицај – грађење пријатељстава. 

 

                                             

 



 

• Ангажовала сам се у припремним активностима за почетак рада и 

сарадње Установе у пројекту ''Вртићи без границе '' 3.Учествовала сам у 

низу састанака,припремних активности које су се односиле на почетак 

сарадње са Уницефом и Центром за интерактивну педагогију. 

•  Присуствовала сам манифестацији ''Нове технологије у 

образовању''.Два наша објекта,Сестре Букумировић и Плави чуперак су 

путем донације добили рачунаре за рад са децом.Направила сам 

контакте и договорила едукацију за запослене у овим објектима на тему 

рада са децом у ИКТ технологијама. 

• Манифестација ''Фестивал здравља'' организована је у објекту Мала 

сирена.Била сам део тима,заједно са сарадницима на унапређењу 

превентивне и здравствене заштите у самој организацији и идејном 

решењу ''Фестивала здравља''. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Организована је и манифестација ''Сајам науке'' која се традиционално 

одржава у објекту ''Сестре Букумировић''.Ове године било је укључено 

више објеката у односу на предходне године.Самим тим било је више 

посетилаца .Посетиоци '' Сајма науке '' били су и гости, деца и 

родитељи и са других општина. 

  

• Ове године сам се активно учествовала у припремама,анализи стања 

васпитно-образовног рада Установе и у изради и писању Годишњег 

плана рада за 2017/2018.годину. 

• У овој радној 2016/2017г. било је редовних као и ванредних надзора: 

од стране Заштитника грађана, Просветних инспектора (који су 

наложили и једну меру којом су наложили Управном одбору Установе 

да у складу са својим надлежностима прописаним чланом 57. Закона о 

основама система образовања и васпитања а у вези са чланом 62.став 2. 

и 3. тачка 1) истог Закона, предузме одговарајуће радње и преиспита 

одговорност директора Установе у вези са догађајима који се односе  на 

посету приликом отварања ОШ „Степа Степановић” у Кумодражу и 

полагању камена темељца за изградњу амбуланте у Прњавору), 

Инспектора рада, Комуналних инспектора, Противпожарних 

инспектора. Имала сам сарадњу и активно учествовала у раду са 

инспекторима и давала потребне доказе и обавештења. Мере које смо 

имали, а која нам је наложила Комунална инспекција односиле су се на 

примедбе техничке природе (уклањање оштећених дасака на клупама у 

дворишту)  које смо у року отклонили. 

ДИРЕКТОР ПУ ''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' 



 

Лидија Хутовић 

 

 

 


