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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

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

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

основама предшколског програма и интерним актима за обављање делатности васпитања и 

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

рекреације деце предшколског узраста. 

Извештај о раду Установе за 2016/17. годину сачињен је у складу са Годишњим планом 

рада Установе ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2016/17. годину. У изради извештаја 

учествовали су директор Установе, помоћник директора, стручни сарадници и сарадници, 

васпитачи, медицинске сестре васпитачи, родитељи, уписна комисија, служба рачуноводства, 

кадровска и правна служба. 

 

 

 

2. КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

2.1. БРОЈ ГРУПА – ДЕЦЕ 

  

Број уписане деце и формираних група на почетку радне 2016/17.годинe: 

 

 

 

 

У току радне 2016/2017. године број деце се мењао у односу на број деце на почетку 

радне одине. Након сумирања података долази се до закључка да су у протеклој години 

целодневним програмом васпитно-образовног рада обухваћена  157  вртића и 75,50 јасала, 

тј. 232,50 васпитнe групe са 5231  деце  

 Полудневни (четворочасовни) припремни предшколски програм био је организован у 

30 васпитних група са 443 уписане деце. 

 

 

 

 

 

 

 

Рб Облик Број 

васпитних 

Група 

Број уписане 

деце 

1. Јасле  77 1164 

2. Вртић  155 4133 

3. Полудневни боравак четворочасовни облик 

припремног предшколског програма 

29 428 

4. Болничка група 2 31 

5. Болничка развојна група 1,5 10 

 УКУПНО 264,5 5766 
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Четворочасовни ППП  у седиштуУстанове 

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

( ЧЕТОВОРОЧAСOВНИ ОБЛИК РАДА У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ ) 

Рб ВРТИЋ БРOJ ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ 

1 „СестреБукумировић“ 2 28 

2 „Невен“ 2 26 

3 „Бисери“ 1 14 

4 „Радоснодетињство“-Колонија 1 13 

 УКУПНО 6 81 

 

 

Четворочасовни ППП  ван седиштаУстанове 

 

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

(ЧЕТОВОРОЧAСOВНИ ОБЛИК РАДА ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ) 

РБ ВРТИЋ 

ОБЈЕКАТ У КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ 

 

БРOJ 

ГРУПА 

БРОЈ 

ДЕЦЕ 

1 ОШ „Васа Чарапић“ Бели поток 1 18 

2 ОШ „ВасаЧарапић“ Пиносава 1 15 

3 ОШ „ ЗмајЈоваЈовановић“ 2 33 

4 ОШ „ЂуроДаничић“ 1 27 

5 ОШ „БраниславНушић“ 2 27 

6 ОШ „БoраСтанковић“ 2 33 

7 ОШ „ВождКарађорђе“ 2 31 

8 ОШ „ФилипФилиповић“ 2 29 

9 ОШ „Јајинци“ 2 27 

10 МЗ „Зуце“ 2 27 

11 ОШ „ВукКараџић“ Прњавор 1 18 

12 ОШ „ВукКараџић“ Брђани 1 12 

13 ОШ,, Бук Караџић“ Рипањ - Центар 2 32 

14 ОШ,, Достеј Обрадовић“ 2 12 

15 ОШ,, Данило Киш“ 1 38 

 УКУПНО 24 362 

 

 

УКУПНО У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ И ВАН 

СЕДИШТА УСТАНОВЕ 30 443 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

Полудневни васпитно-образовни рад са децом у болници 

 

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

„Бањица“ реализован је  у 3 васпитне групе са 47- оро деце. 

 

 

Р.Б Облик рада Број група Број деце 

 

1. Болница“ Бањица“- развојна група 1 8 

2. Болница „Бањица“ – деца на дужем 

болничком лечењу 

2 39 

УКУПНО 3 47 
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2.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Преглед броја радника на реализацији програма рада по радним местима у 

Установи за период 09. 2016 – 08.2017. 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   

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   
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Медицинска сестра на 

превентиви 

20   

Секретар Установе 1   

Нутриционисти 3  1 

Укупно 624 93 90 
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Преглед броја радника који су отишли у пензију, били на плаћеном и неплаћеном 

одсуству, боловању преко 30 дана за период од 09.2016 – 08.2017. године  

 

 

Р. Бр.  

 Послови и задаци 

Број радника који су:  

  

Отишли 

у пензију  

На 

плаћеном 

одсуству   

На 

неплаћеном 

одсуству   

На 

боловању 

преко 30 

дана   

1.  Директор Установе            
                  

 2.   Помоћник директораУстанове            

 3.   Секретар Установе             

 4.   Самостални правни референт             

 5.   Стручни сарадник-педагог        2  
               

 6.  Стручни сарадник-психолог    1 

 7.  Стручни сарадник-логопед     

 8.  Сарадник-социјални радник     

 
9. 

 Координатор за културну и јавну     
  

делатност 
    

       

 
10. 

 Сарадник за превентивну    1 
  

Здравствену заштиту 
    

       

 11.  Сарадник дијатет.-нутриц.     

 12.  Дефектолог у болници     

 13.  Дефектолог у развојној групи     

 14.  Васпитач 1  2 10 

 15.  Медицинска сестра у групи   3 10 

 16.  Сарадник-медицинска сестра на  
 

 
1    

превентиви 
  

       

 17.  Руководилац службе рачуноводства    
    

и аналитике 
   

       

 18.  Ликвидатор     

 19.  Благајник     

 20.  Контиста     

 21.  Књиговођа     

 22.  Обрачунски радник     

 23.  Референт за набавке администр.  
 

 1 
   

послове 
   

       

 24.  Референт за радне односе    1 

 25.  Администр.технич.секретар     

 26.  Дактилограф     

 27.  Референт за ППЗ     

 28.  Референт за безбедност и здрављена  
 

  
   

раду 
   

       

 29.  Руководилац тех. службе     
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30. 

 Руководилац службе превоза и     
  

транспорта 
    

       

 31.  Мајстори     

 32.  Руковалац централног грејања     

 33.  Магационер    1 

 34.  Помоћни магационер     

 35.  Економ     
        

 36.  Физички радник    1 

 37.  Куварица 1  1 10 

 38.  Сервирка 3  1 10 

 39.  Спремачица 1   12 

 40.  Вешерка    1 
   

41. Возач 1    

42. Уметнички аранжер     

43. Кројачица     

 УКУПНО 7  7 6 
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2.3.ОБЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

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

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

редовни програми: 

1. Целодневни (једанаесточасовни) боравак 

2. Полудневни (четворочасовни) боравак 

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

болести „Бањица“. 

 

  Осим њих, остварују се и следећи посебни програми:  

 

1. „Бисери“ – дечји вртић као креативни центар  

2. Отворени Монтесори програм у вртићу „Пинокио“ 

3. Културна авантура за предшколце у вртићу „Чика Јова Змај 2“ 

4. Екологија  у вртићу „1001 радост“ 

5. “НТЦ програм” у вртићу„Наша деца“ 

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

„1001 радост“ и јаслама „Дизниленд“. 

7. Током године, започет је рад на реализацији програма „Вртићи без граница“3 у сарадњи са 

са ЦИП Центром за интерактивну педагогију а под покровитељством УНИЦЕФ-а и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и подршку Града Београда  - Градског 

секретаријата за образовање. 

 

Услуге породици и деци које су током протекле године организоване су летовање и 

зимовање деце. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКОГ 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 

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

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

Ради добијања систематичнијих података о реализацији неге и васпитно-образовног рада, 

руководицима објеката достављене су анкете (прилог 1, 2 и 4) чијим попуњавањем су 

добијени релевантни подаци о васпитном раду током 2016/17. школске године. 

На наредним страницама следи обједињени извештај оцене реализације неге и 

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

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

васпитно-образовног програма са децом узраста од 5,5 до 7 година. Такође, у оквиру трећег 

поглавља биће приказан извештај о раду са децом у болничким групама и реализацији 

посебних програма. Детаљнији извештаји појединачних објеката о реализацији васпитно-

образовног рада, налазе се у прилогу.  

 

 

3.1.  ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НЕГЕ И ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ 

РАДА СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ 

 

 

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

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

програмом Установе, акционим плановима објеката, актуелном стручном литературом и 

сазнањима стеченим кроз семинаре стручног усавршавања. Такође, полазиште за реализацију 

неге и васпитног рада били су степен развоја деце, њихове потребе и интересовања. 

Током године, посебна пажња посвећивала се реализацији приоритетних задатака 

планираних Годишњим планом. 

 

 

Осмишљавање и коришћење свих расположивих простора вртића за игру и учење  

 

На основу података добијених из извештаја медицинских сестара васпитача као и на 

основу увида стручних сарадника може се закључити се у јаслицама као средина за учење и 

развој користе сви расположиви простори – радне собе, ходници, трпезарије, терасе, купатила, 

холови, дворишта, библиотеке, фискултурна сала, атријуми, простор у поткровљу и дворишта. 

Структура простора је током године мењана и прилагођавана интересовањима и потребама деце. 

Неке од измена односиле су се на промене и допуне постојећих центара, формирање нових. 

Посебна пажња посвећивана је безбедности  - промена распореда намештаја, заштита радијатора 

и сл. 

 

Креирање простора који омогућава игру мање групе деце и осамљивање деце  

 

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

пажња била посвећена структуирању средине за учење. Сестре-васпитачи су током године 
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уносиле измене у средину за учење у виду додавања и обележавања нових центара (кутак за 

одмор) у складу са потребама и интересовањима деце и могућностима простора.  

 

Стварање прилика за интеракцију са децом старијег узраста и Развијање програмске 

сарадње са вртићима, посебно у комбинованим објектима 

 

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

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

адаптације деце при преласку из јасала у вртић, и јачање и унаперђивање тимског рада 

између сестара-васпитача и васпитача. 

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

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

активности. Реализоване су међусобне посете, посете браће и сестара, дружења у соби, 

организација различитих музичких и моторичких активности, организоване су представе које 

су деца вртићких група припремала и изводила. 

 

Развијање полигонског облика рада у оквиру физичког васпитања  

 

Један од приоритетних задатака током ове године био је и разијање полигонског 

облика рада у области физичког васпитања. Овај приоритетни задатак реализован је кроз 

различите моторичке актиности уз коришћење разноврсних реквизита у собама, двриштима, 

терасама - шведске клупе, струњача, обручева, ластиш, тунели, лопте, тобогани, чуњеви, 

столица и столова у собама, пањева у шуми.  

 

Унаапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања  

 

 Посматрање, праћење дечјег развоја и напредовања евидентирано је у Књигама неге и 

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

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

јасленим групама и садржи дечје ликовне радове и/или исказе. Такође, дечји развој и 

напредовање докуменовано је кроз видео записе, фотографије, групни портфолио и 

портфолио јасала.  

На основу извештаја медицинских сестара васпитача као и увида стручних сарадника 

може се закључити да се за праћење развоја и напредовања деце користе следећи 

инструменти: чек листе за праћење развоја деце, скале процене, кратке дневне белешке, чек 

листе за праћење деце у одређеној активности.  

На питање „На који начин пратите развој деце?“, добијени су одговори да се у 58,33% 

објеката развој деце прати уз помоћ кратких дневних бележака, да се у 66,67% објеката 

примењују чек листе за праћење развоја деце и скале процене, а да се у 50% објеката 

примењују чек листе за праћење деце у одређеној активности.  

 

 

Укљуивање родитеља у процес праћења и документовања дечјег развоја, напредовања и 

редовно информисање родитеља у напредовању њиховог детета 

 

Током године родитељи су се укључивали у процес праћења и документовања дечјег 

развоја и напредовања најчшће кроз свакодневну размену информација и индивидуалне 
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разговоре.У мањој мери су били заступљени упитници за родитеље који су медицинским 

сестрама васпитачима пружали информације о детету. Информисање родитеља о 

напредовању детета у различитим аспектима развоја, осим индивидуалних разговора 

остваривало се путем анализе дечјег портфолија, интерактивних паноа, родитељских 

састанака, изложби дечјих радова, радионица. 

На питање, „На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у 

различитим аспектима развоја протекле године?“, добијени су резултати да се у 100% 

случајева родитељи информишу путем индидуалних разговора, у 75% случајева се 

информишу кроз анализу дечијег протфолија, у 8,33% путем интерактивне свеске. 

У Извештају о реализацији самовредновања рада ПУ у области Дечји развој и 

напредовање као предлог мере за унапређивање стандарда 3.2 наведено је да је потребно 

родитеље више укључити у процес израде дечјег портфолија (путем анкета за родитеље, 

заједничких активности детета и родитеља код куће...).  

У складу са наведеним приоритетан задатак у радној 2017/18. години  планира се 

унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања  уз интензивније 

укључивање родитеља у процес (документовање и планирање васпитно образовног рада на 

основу уоченог). 

 

 

Обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце  

 

Сваке године посебна пажња у раду са децом јасленог узраста посвећена је адаптацији 

деце. Најчешће реализоване активности у циљу што лакше адаптације деце биле су музичко-

ритмичке активности, моторичке, сензо-перцептивне, игре улога и друге. У великој мери 

родитељи су били укључени у процес адаптације на следеће начине: обилазак објекта са 

дететом пре поласка у јаслице, боравак у групи за време адаптације.  

Са родитељима су размењиване информације о детету путем индивидуалних 

разговора, родитељских састанака, отворених врата, упитника. Путем инрформатора 

родитељима су пружани савети који се односе на адаптацију деце на колектив. 

  

Осим реализације приоритетних задатака неге и васпитно-образовног рада са децом 

узраста до 3 године, посебна пажња посвећена је развијању културно-хигијенских навика и 

подстицању развоја говора и графомоторике. 

 

 

Развијање културно-хигијенских навика 

 

Развијање културно-хигијенских навика код деце одвијало кроз свакодневно 

спровођење хигијене уз  разговоре о томе, показивање, игре луткама (купање лутке бебе), 

музичке активности.  

 

 

Говор и графомоторика 

 

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

процене, порфолија, свакодневним посматрањем и бележењем, Средства којима су опремили 

центре за равој говора су: сликовнице, слаганице, постери, лутке, саобраћајна средства, 
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различите картице, књиге, гињол лутке, огледало, слике, зидне новине, албуми породичних 

фотографија, сензорне табле... Активности за подстицање графомоторног развоја које су 

најчешће коришћене су отискивање, игре тестом, папиром, сапуном, природним 

материјалима – снегом, лишћем, цвећем, брашном, пиринчем, водом, цртање различитим 

техникама. 

На основу извештаја логопеда Установе и увида осталих стручних сарадника 

констатовано је да све већи број деце касније проговара. Од  укупног броја деце обухваћене  

логопедском проценом ,а у години пред полазак у школу, код 50% испитане детектују се 

одступања у изговору појединих гласова.  Из тог разлога у радној 2017/18. години 

подстицање развоја говора планира се као приоритетан задатак на свим узрастима. 

 

 

На основу података добијених из извештаја о реализацији неге и васпитно-образовног 

рада као и података добијених из анкете за родитеље можемо да констатујемо да су садржаји 

васпитно-образовног рада презентовани родитељима најчешће путем дечијих продуката, 

радионица, родитељских састанака и сајта Установе. 

Родитељи су у 91,67% објеката, са садржајима васпитно-образовног рада били 

упознати путем дечијих продуката, родитељских састанка, радионица и сајта Установе. У 

83,33% објеката је то учињено путем месечног плана, у 75% објеката путем фотозаписа а у 

50% објеката путем приредби.  

Медицинске сестре васпитачи истичу да су током године сви планирани задаци 

реализовани уз укључивање родитеља и шире породице у живот и рад јаслица као и 

квалитетну сарадњу запослених. 

 

 

Пројекти који се реализују у јаслама 

 

Објекат Пројекат Групе 

„Дечја радост“ „Корак напред“ Старије 

„Дизниленд“ „Рано препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја деце у 

јаслицама“ 

Све групе 

„1001 радост“ „Рано препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја деце у 

јаслицама“ 

Све групе 

„Сестре 

Букумировић“ 

„Интермедијалне активности“ Старије групе 

„Позориште у јаслама“ Све групе 

„Ђулићи“ „Моторичке активности деце на малом 

простору“ 

Све групе 

 

 

 

Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката 

 

У току радне 2016/2017. године реализовано је више активности које нису планиране. 

У 58% случајева те активности су иницирали васпитачи, у 25% случајева родитељи, а у 8% 

случајева те активности је иницирао директор Установе.  
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 У објекту „Дечја радост“ организовано је уређење терасе (постављање вештачке траве 

и сађење цвећа) и прикупљање средстава за куповину пакетића. У објекту „Чика Јова змај 

2“ оставарена је сарадња са вртићем „Чика Јова Змај 2“ кроз заједничо уређење паноа (на 

тромесечном нивоу). У објекту „Лептирић“ родитељима је приказана видео презентација о 

васпитно-образовном раду у групама. У објекту „1001 радост“ прикупљена су средства и 

израђена је сензорна табла. У објекту „Сестре Букумировић јасле“ направљена је покретна 

позорница и одржана је представа уз учешће деце и родитеља. У објекту „Љоља“ израђене 

су сензорно-манипулативне табле за све собе. У објекту „Шећерко“ организована је 

активност упознавања деце са професијом ватрогасац.  

 

Шта је било добро 

 

 Већина јаслала истакла је да је ове радне године била добра сарадња са родитељима, 

стручним сарадницима, дрим објектима и унутар самих колектива. Родитељи су више били 

укључени у живот и рад јаслица.  

 

Шта је могло бити боље 

 

 Неки објекти су навели да је потребно унапредити комуникација и сарадњу свих 

запослених са стручним сарадницима и свим осталим пратећим служабама, као и сарадњу са 

вртићима. Такође, је потребно организовати више састанака за размену искустава о 

различитим темама.  

 

 

Тешкоће у раду 

 

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

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

превазилазили добром и константном сарадњом са родитељима, директорем, стручним 

сарадницима и локалном заједницом.  

Ради унапређивања квалитета рада у јаслицама медицинске сестре васпитачи 

предлажу подстицање сарадње између објеката и веће учешће родитеља што ће се узети у 

обзир при планирању приоритетних задатака за наредну радну годину.
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3.2. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА 

 

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

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

Предшколски програм Установе. Професионалност васпитача, сазнања из стручне 

литературе, стручно усавршавање и конкретни услови у којима су деца боравила 

имплиментирани су у планирање, програмирање и евалуацију васпитно-образовног рада 

предшколске установе. 

Током године, посебна пажња посвећивала се реализацији приоритетних задатака 

планираних Годишњим планом Установе за радну 2016/2017.годину.  

 

Осмишљавање и коришћење свих расположивих простора вртића за игру и учење  

 

Током године, васпитачи су изналазили различите могућности за коришћење свих 

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

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

за физичко, амубуланте, тоалети и канцеларије.  

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

холове објеката.  

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

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

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

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

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

које су се обрађивале. Приликом структуирања простора, нагласак је стављен на безбедност 

деце.  

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

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

активност (разноликост центара, доступност материјала, коришћење неструктуираних 

материјала), а самим тим задовољава и потребе родитеља и васпитача. Наменски набављен 

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

интересовањима, потребама и специфичностима групе. 

 

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

децом вртићког узраста  

 

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

„Кругови пријатељства“, „Животне вредности“, „Замишљено путовање“, одакле су биране 

игре и активности прилагођене узрасту детета. 

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

интелектуалне активности. Неке од игара које су наводили васпитачи су следеће: „рак и 

рибице“, „брзи воз“, „падобран“, „загрљај у кругу“, „ловац и птица“, „музичке столице без 

испадања“, „замена места“, „вук  јури зеца“, „лопта изнад главе“, „додирни ме ако можеш“, 

„огледала“, „ношење лопте у пару“, „прављење зимнице“ и слично.  
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Примена драмских игара и активности у раду са децом вртићког узраста, креирање 

представа у којима су носиоци улога деца 

 

Драмске игре и активности које су васпитачи примењивали у раду са децом су: 

Драматизација  проблем ситуација, прича, бајки, песама, драмских текстова. Припрема 

различитих позоришних представа, приредби и игре улога по групама. Вођене фантазије,  игре 

пред огледалима, нове песме и драме које стварају деца. Интерактивне приче. 

Скоро сви вртићи, креирали су представе у којима су носиоци улога деца.  

 

 

Вртић Називи представа које су креирали 

1001 радост  

 

 

Музичко-сценски изураз деце на фестивалу Црчак, „Шарени 

јабукор“, „Драги Деда Мразе“, „Животиње које знам“, 

„Новогодишња чаролија“. 

Брезе 

 

„Веверица и јеж“, „Три лале“, „Кућица“ , „Деда и репа“, „Слон у 

аутобусу“, „Мудри дедица“, „Љубав од кромпира“. 

ЦИцибан  

 

„Вука боли зуб“, „Јежева кућица“. 

Сестре 

Букумировић 

 

„Наша традиција“,  „Све је стало само деца расту“, „Шта се збива 

кад вртић омали“, „Живела математика“. 

ЧЈЗ 2  „Принцеза и витез“, „Црвеникапа“. 

Радосно детињство  „Меда и пријатељи“  

Чика Андра 1  

 

„Безбојни лептир; „Три прасета“; „Цврчак и мрави“; Снежана и 

средам патуњака; „Црвенкапа“. 

Чика Андра 2 

 

„Зунзарина палата“, „Прича о ваљушку“. 

Невен-  

 

„Шарена бајка“, „Снежана и 7 патуљака“, „Пинк Пантер“, „Царево 

ново одело“. 

„Др Ненад 

Парента“   

 

„Љубавски дал живота“; „Веверица и птица“; „Наш мали дневник“. 

Мила Јевтовић  

 

„Новогодишња представа: Деда Мраз и Нова година“, „Федорина 

несрећа“;“Златна јабука и 9 пауница“,  „Цврчак и мрав“, „Снежана 

и седам патуљака“; „Три лептира“,  „Три прасета“. 

Плави чуперак  

 

„Три лептира“. 

Бисери  

 

„Изгубљени мачићи“; „Прва љубав“. 

Пинокио 

 

„Снежана и 7 патуљака“ и „Златокоса и три медведа“,  

Штрумфета 

 

„Црвенкапа и 3 прасета“, „Деда и репа“. 

Дизниленд „Црвенкапа и 3 прасета“, „Деда и репа“, „Златокоса и 3 медведа“. 

Наша деца 

 

„Деда и репа“, „Пера као доктор“, „Корњача и зец“, „Рода и жаба“, 

„Непослушни петлић“, „Алиса у земљи чуда“, „Снежана и 7 

патуљака“, „Јабука“, „Капетан Коча“, „Успавана лепотица“, 

„Изгубљени краљ“. 
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Шећерко „Оги херој“, „Лазар и јем“, „Моја куца и ја“, „Три сестрице“, 

„Васпитачица Леа“. 

Петар Пан „Музика је свуда око нас“, „Петар Пан“ – музичко сценси 

перфроманс уз учешће родитеља. 

Васа Чарапић „Грижа“, „Колачић“, „Браца Деда Мраз“, „Зунзарина палата“, 

„Вашар у Стрмоглавци“. 

Чика Јова Змај 2 „Јежев капутић“, „Златокоса и три медведа“ 

Мала сирена „Друг другу све у круг“, „Другарство“, „У свету постоји једно 

царство“, „Добри суседи“, „Другарство је царство“,  „Другарство“, 

„Другарство је наше царство“, „Најлепша је ствар бити мекоћа“, 

„Традиција“, „Дан шуме“, „Пут око света“, „Поштуј себе, уважавај 

друге“, „Краљево коло“, „Историја средњевековне Србије“. 

Вивак „Бела бајка“, „Завршна приредба“.  

 

 

 

Стварање прилика за интеракцију деце различитих узраста и Развијање програмске 

сарадње са јаслама у комбинованим објектима  

 

 Сарадња вртића и јасала остварена је кроз заједничке радионице, међусобне посете, 

учешће у активностима у току Дечије недеље, кроз организацију и реализацију различитих 

манифестација у вртићу и Установи. 

 

 

Обезбеђивање услова за лакшу адаптацију деце  

 

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

радним јединицама, почетком радне године, организовани су родитељски састанци на тему 

„Адаптација“. Током упознавања са родитељима васпитачи су кроз индивидуалне разговоре 

пружали жељене информације родитељима о начину, процесу адаптације деце и ритму 

дневних активности у вртићу. У исто време васпитачи су добијали информације од родитеља 

о њиховом детету тј. специфичностима везаним за њихово дете (навике, ритам живљења пре 

поласка у вртић и сл.). На овај начин васпитачи су се трудили да граде однос поверења са 

родитељима. Поред родитељских састанака, индивидуалних разговора и отворених врата, 

родитељи су добијали информације путем паноа, огласних табли и информатора као и путем 

сајта установе који се редовно ажурирао и обрађивао актуелне теме пружајући корисне 

информације. У септембру су панои били углавном информативног карактера, док током 

године, информације прате актуелне теме и интересовање родитеља. Као посебан квалитет у 

сарадњи са родитељима истичемо укључивање родитеља у васпитне групе, како током 

периода адаптације, тако и током планирања и реализације васпитно-образовног рада. У 

већини објеката родитељи су били активно укључени у процес адаптације, уколико су за то 

исказали потребу или на иницијативу васпитача. Приликом боравка у групи родитељи се 

укључују у осмишљавање и реализацију игара и активности заједно са васпитачем.  
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Полигонски облик рада  

 

Полигонски облик рада реализован је кроз различите моторичке актиности уз 

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

двориштима, терасама.  

 

Говор и графомоторика 

 

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

свакодневним посматрањем и бележењем, скала процене добијене од логопеда.  

 Активности у којима су коришћена средства из центра за развој говора су: прича по 

сликама, игра „На слово на слово“, активности уз помоћ визуелних картица и слично.  

 Активности за подстицање графомоторног развоја које су најчешће коришћене су: 

сакупљање и груписање, свлачење и облачење лутака, игра боцкалицама, слагалице, везивање 

пертли, провлачење пертли, цртање, лепљење, цепкање, игре пластелином и неструктуираним 

материјалом, игре кликерима, сецкање маказама итд.  

 

Стабилизовање  културно-хигијенских навика 

 

 Активности које су коришћење у оквиру стабилизовања културно-хигијенских навика 

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

превентиви, имитативне игре, драмске игре, игре улога... 

 

Праћење развоја деце и документовање развоја деце 

 

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

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

васпитним групама и садржи дечје ликовне радове и/или исказе. Кроз различите облике 

сарадње родитељи су били укључени у креирање портфолија. 

Анализом анкета дошло се до следећих резултата.  

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

резултати да се у 88,89% објеката користи индивудуални портфолио, у 77,78% објеката се 

користи групни портфолио, а у 48,15% објеката се користе интерактивне свеске. У објектима 

се такође примењују и порфолија објеката и интерактивни панои. 

На питање „На основу чега пишете белешке о деци?“ добијени су резултати да 70,37% 

објеката користи кратке дневне белешке, 81,48% објеката користи чек листе за праћење 

развоја деце, а 55,56% објеката користи скале процене, 55,56% објеката се примењују чек 

листеза праћење деце у одређеној активности, а у 81,48% објеката васпитачи користе 

информације од родитеља.  

 

Укључивање родитеља у процес праћења и документовања дечијег развоја и 

напредовања 

 

Родитељи се у процес праћења и документовања дечијег развоја и напредовања 

укључују путем интерактивних паноа, кроз израду портфолија деце, путем индивидуалних 

разговора, учешћем у организацији и реализацији приредби и радионица, учешћем у 

планирању и реализацији васпитно-образовног рада. 
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На питање, „На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у 

различитим аспектима развоја протекле године?“, добијени су резултати да се у 100% 

случајева родитељи информишу путем индидуалних разговора, у 70,37% случајева се 

информишу кроз анализу дечијег протфолија, у 51,85% путем интерактивне свеске. 

Родитељи се такође, о напредовању деце и различитим аспектима  развоја информишу путем  

радионица, приредби, изложби, родитељских састанака, боравка у групи, дечији радова.  

 

Пројекти који се реализују у вртићима 

 

Објекат Пројекат Групе 

„Мала сирена“ „Фестивал порозишних представа“ Све групе 

„Чика Јова Змај 

2“ 

„Културна авантура за предшколце“ Припремне групе 

„Здрав вртић“ Све групе 

„Љоља” „Од игре до знања“ Све групе 

„Петар Пан“ „Деца у свету науке и уметоности“ Све групе 

„Шећерко“ „Велика откривалица” Све групе 

„1001 радост“ „Еко школа“ Све групе 

„Брезе“ „Вртићи без граница 3“ Све групе 

„Невен“ „Уздравом телу здрав дух“ Све групе 

„Др Ненад 

Парента“ 

 

„Сађење и брига и биљкама-„ Све групе 

Библиотека „1001 прича“ . Све групе 

„Бисери“ „Дечији вртић као креативни центар“ Све групе 

„Пинокио“ „Отворени Монтесори програм“ Све групе 

„Наша деца“ „НТЦ програм“ Све групе 

 

 

 

Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката 

 

У току радне 2016/2017. године реализовано је више активности које нису планиране. У 

46% случајева те активности су иницирали васпитачи, у 36% случајева родитељи,  у 13% 

случајева те активности је иницирао директор Установе, а у 5% случајева стручни сарадник.  

 Активности које су биле организоване су: уређивање дворишта и фарбање справа у 

дворишту, Хуманитарна акција (за децу која бораве у болници), активности у Ајсберг салат 

центру, корективно вежбање у СЦ Бањица, израда играчака, Фестивал музике у Смедереву, 

посета Музеју хлеба,  учешће у акцији Еко Вожд - акција за очување животне средине, излет 

на Мали Дунав, одлазак у Филхармонију, сарадња са саобраћајном полицијом, „Шума пева“ – 

сађење биљака и едукација о нези биљака, куповина веш машине, Јесењи карневал. 

 

Шта је било добро 

 

 Као добре стране овогодишњег рада већина вртића је истакла ангажованост и 

мотивисаност васпитача и деце, тимски рад у вртићу, али и са другим објектима, добру 

сарадњу са родитељима и локалном заједницом. 
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Шта је могло бити боље 

 

 Оно што би могло бити боље јесте више излазака из вртића тј. Више обилазака 

знаменитости, излета... Такође, могла би бити боља сарадња и комуникација на свим нивоима 

у установи, као и већа укљученост родитеља. 

 

Тешкоће у раду 

 

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

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

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

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

недостатак простора. 
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3.3. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ УЗРАСТА ОД 5,5 ДО 7 ГОДИНА 

 

 

Током ове радне године припремни предшколски програм је обухватао децу рођену у 

периоду од 01.03.2010. до 01.03.2011. године. Реализован је у групама целодневног и 

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

са Основама програма предшколског васпитања - модел А и Предшколским програмом 

Установе, а ослањао се на најновија сазнања из области педагогије и психологије, искустава 

у раду васпитача стечених током претходних година, као и сазнања са семинара стручног 

усавршавања. 

Редовни задаци у реализацији припремног предшколског програма обухватали су: 

подстицање самосталности и изграђивање радних навика, подстицање радозналости, 

подршку физичком развоју, јачање социо-емоционалне компетенције, као и подршку развоју 

интелектуалних функција и операција, развијање почетних математичких појмова, 

подстицање графомоторике и припрема записање, подстицање развоја вредносног система и 

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

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

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

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

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

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

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

делом био усмерен и у том правцу. 

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

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

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

различитих мера и мерења, сазнавања временских односа и сл. 

Посебна пажња у реализацији припремног предшколског програма посветила је 

подстицању говорно-језичких и графомоторних способности деце. Ове способности су 

подстицане кроз различите садржаје: култура практичног комуницирања, усменог 

изражавања и слушања, увођење елемената графичке припреме, упознавања слова кроз игру, 

развијање свести о појму речи и тумачење разноврсних текстова. 

Остали прироитетни задаци којима је посвећена нешто мања пажња били су неговање 

сарадње са локалном средином и рад на потпуном обухвати деце за припремни предшколски 

програм. 

Нагласак је и даље био на документовању дечјег учења и развоја путем израде 

индивидуалног портфолија. Документовање напредовања развоја деце врши се и групним 

портфолијима, уз помоћ интерактивних свезама, као и путем фотографија и видео записа, 

бележака у Књизи рада и слично.  

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

портфолио. Запажено је да дечји портфолии најчешће садрже ликовне радове, графомоторне 

вежбе и радне свеске, а све више су заступљене и фотографије, подаци о деци добијени од 

родитеља, белешке о дечјем напредовању.  

Белешке у Књизи васпитно-образовног рада се сачињавају на основу чек лист аза 

праћење деце, скала процене, кратких дневних бележака и чек листа за праћење деце у 

одређеној активности.  
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Родитељи су у процес праћења и документовања дечијег развоја и напредовања били 

укључени путем индивидуалних разговора, радионица, приедби, паноа, дечијих портфолија, 

тематских родитељских састанака и сл. А о напредовањеу деце у различитим аспектима, 

родитељи су били информисани у највећем броју случајева, путем индивидуалних разговора, 

потом кроз анализу дечијег портфолија и интерактивне свеске.  

Са садржајима васпитно-образовног рада, родитељи су били упознати у највећем броју 

случајева путем пиредби и радионица, потом путем месечних планова, дечијих продуката и 

родитељских састанака, а у нешто мањем броју случајева, путем сајта Установе, фотозаписа 

и индивидуалних разговора. 

Приоритени задатак ове радне године за реализацију програма васпитно-образовног 

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

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

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

четворочасовних) постојала континуирана сарадња са основним школама.Ове године 

сарадња је била обогаћена разноврсним садржајима: међусобним посетама деце вртића и 

деце нижих разреда основне школе и међусобним посетама учитеља и васпитача . 

Припремне предшколске групепри основним школама су заједно са ученицима нижих 

разреда организовале приредбе поводом значајних школских празника, присуствовали 

часовима, заједно са ученицима користили сале за физичко или организовали активности на 

отвореном простору, учествовали на маскенбалима, радионицама које су школе организовале 

за предшколце... 

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

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

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

Нушићевом вашару, Змајади, Фестивалу здравља и сл.  

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

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

дешавањима у граду).  

 Због физичке издвојености група припремног предшколског програма при основним 

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

 

 

Реализација активности које нису биле планиране, а унапредиле су рад објеката 

 

У току радне 2016/2017. године реализовано је више активности које нису планиране. У 

24% случајева те активности су иницирали васпитачи, у 6% случајева родитељи,  у 12% 

случајева те активности је иницирао директор Установе, а у 12% случајева учитељи школе и 

Дечији културни центар.  

Активности које су биле реализоване су: заједничка акција васпитача, учитеља и 

родитеља за уређење дворишта, сађење цвећа; активности везане за учење по НТЦ систему; 

учешће на Манифестацијаи Београдска зима; израда дидактичког материјала на радионицама 

са аодитељима; посета пољопривредно-истраживачком центру „Мали Дунав“ , акваријуму 

„Сењак“, СЦ „Шумице“; учешће на Фестивалу „Дедар“. 

 

Шта је било добро 

 

Као добре стране овогодишњег рада васпитачи су истакли добру сарадњу са породицом 

и друштеном средином, посвећеност сваком детету.  
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Шта је могло бити боље 

 

 Оно што је могло бити боље јесте већа опремљеност материјалима, већи простор за рад, 

више могућности за обилазак знаменитости и излете.  

 

 

Тешкоће у раду 

 

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

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

стручних сарадника, као најучесталије тешкоће се издвајају: недостатак литературе, 

недостатак обучености за рад са децом са тешкоћама у развоју, мањак материјала за рад и 

простор који није прилагођен (школски кабинети), неодстатак средстава за организацију 

чешћих обилазака других установа и знаменитости.  
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3.4. ОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ У БОЛНИЧКИМ ГРУПАМА 

 

    ОБЛАСТ                     РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ И 

РЕДОВНИХ ЗАДАТАКА 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ     

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА  

Рад васпитача у болничкој групи захтева другачији приступу ВОР-у. 

Планирање ВОР-а подразумевало је индивидуални и флексибилан 

приступ у раду. Реализација ВОР-а зависила је од структуре групе: 

узраста, дијагностичке категорије, велике индивидуалне разлике и 

захтевала је различите методске поступке у раду.Тежиште рада било 

је на социјалном и емоционалном аспекту дечијег развоја. 

Трагали смо за новим формама планирања који ће допринети већој 

ефикасности у раду и систематичнијем праћењу понашања детета у 

болници. Планирани садржаји,организоване игре и активности  имале 

су за циљ да обезбеде услове да се деца кроз игру растерећују, 

каналишу своје емоције, ослобађају стреса. 

ППП у раду са децом на болничком лечењу и третману био је 

прилагођен могућностима и интересовањима деце као и условима 

рада.  

За децу са развојним поремећајима планови су се темељили  на 

очуваним и јаким странама детета, за пoдстицање општег развоја.    

  

 

 

 

 

 РАД СА ДЕЦОМ 

Рад са децом у болници се заснивао на компонентама програма за 

предшколско васпитање и образовање, али је и део клиничког 

третмана који се спроводи у болници због здравствених проблема које 

деца имају. Због сложености процеса рада у болници неопходно је 

било  да имамо додатно знање о вештинама које су се односиле, пре 

свега , на процену потреба, могућности и интересовања деце. 

Рад са децом је био усмерен на умањивање трпљења деце  код 

пријема, болних интервенција и непријатних дијагностичких и 

терапијских процедура. 

Реализујући планиране садржаје васпитачи су организовали игре и 

активности којима су обезбеђивали услове да се деца кроз игру 

растерећују, каналишу своје емоције, ослобађају стреса и уче. 

У раду са децом коришћена су дидактичка средства прилагођена 

стању детета и природи болести. За децу са развојним сметњама избор 

игара и активности темељио се на здравим аспектима као ослонцима 

психо-физичког развоја. 

Тешкоће у раду : 

- Нехомогена група(различит узраст деце у групи); 

- Рад се често спроводи у собама (индивидуалан рад са децом због 

природе болести и тренутног здравственог стања детета); 

- Честе промене расположења код деце – депресивна стања, бес, туга, 

као последица дугог периода проведеног на лечењу, инвазивних 

метода лечења, промене физичког изгледа (инвалидитет); 

- Мањак средстава за рад. 

 

 

САРАДЊА СА 

Сарадња је започела са пријемом и одвијала се у различитим 

облицима до краја дететовог боравка у болници. Да би сарадња са 

родитељима била успешна поштовали смо следеће принципе: 
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ПОРОДИЦОМ 

БОЛЕСНОГ 

ДЕТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважавње и поштовање личности родитеља и њихових осећања 

везаних за тешкоће детета ,сагледавање проблема са гледишта и 

позиције родитеља, јасна и професионална комуникација. 

Пружање подршке и помоћи родитељима како би активно 

учествовали у лечењу детета и очували родитељску функцију и 

интегритет: 

- Развијање поверења родитља у особље болнице и поступке лечења; 

- Ублажавање страхова родитеља везаних за болест детета,болничку 

средину и лечење; 

- Пружање подршке родитељима у критичним ситуацијама током 

током боравка детета на одељењу; 

- Помагање родитељима да препознају потребе детета и разумеју 

његово понашање у болести. 

- Укључивање родитеља у непосредан рад са децом. 

- Родитеље смо упућивале да нам се обрате за информацију и помоћ 

из нашег домена рада. 

- Помоћ родитељима деце са развојним сметњама да сагледају 

индивидуалне могућности и потрбе свог детета и у складу са тим да 

дете укључе у заједничке активности са другом децом . 

- Реализовани су групни разговори са родитељима и размена 

искустава међусобно. 

- Свакодневно смо посредовале у комуникацији болничког особља и 

родитеља. 

САРАДЊА СА 

ДИРЕКТОРОМ И 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

Сарадња са директором Установе и стручним сарадницима одвијала 

се путем редовне размене информација.   

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА,ОР

ГАНИЗАЦИЈАМА 

И УДРУЖЕЊИМА 

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

заједничко обележавање празника и других значајних датума. 

-Сарадња са активистима “Црвеног крста”. 

-Сарадња са докторима кловновима. 

-Сарадња са лекарима и главним сестрама одељења. 

-Сарадња са др Николић која је председник тима за акредитацију 

Института “Бањица” . 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈ

Е,ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

-Вођење документације и припрема за рад реализовани су у оквиру 

редовних задатака. 

-Стручно усавршавање реализовано је на нивоу Установе и преко 

Удружења васпитача болничких група Србије кроз стручне теме, 

скупове и трибине. 

-Присуствовале смо стручној трибини у здравственој Установи у којој 

радимо на тему: “Злостављање и занемаривање деце“. 
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3.5. РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ  

 

У јулу 2017. године спроведена је анкета за родитеље. Анкетиран је 101 родитељ деце 

старијих група из осам вртића и четири јасала. Вртићи из којих су анкетирани родитељи су: 

Дизниленд, Чика Андра 2, Пинокио, Мала сирена, Жикица Јовановић, Наша деца, Вивак и 

Бисери (укупно 69 анкета). Јасле из којих су анкетирани родитељи су: Лептирић, Дечија 

радост, 1001 радост, Дизниленд  (укупно  32 анкете). Анкета је садржавала 7 питања 

отвореног и затвореног  типа.  

У наставку су приказани резултати анкете.  

 

 

- На који начин су родитељи били укључени у процес праћења и документовања развоја 

и напредовања деце 

 

Питање бр. 1: „На који начин сте били 

укључени у процес праћења и 

документовања развоја и напредовања 

Вашег детета?“ 

Вртићи Јасле Укупно % 

а) попуњавање упитника о развоју и 

напредовању мог детета 

6 11 17 17% 

б) одабир радова и података за 

портфолио 

9 4 13 13% 

в) усмена размена информација са 

васпитачима 

11 31 42 42% 

г) 0 2 2 2% 

 

У 42 % случајева родитељи су у процес праћења и напредовања развоја њиховог детета 

били куључени путем усмене размене информација, у 17% случајева путем попуњавања 

упитника о развоју и напрадовању детета, у 13% кроз одабир радова и података за 

портфолио, а у осталим ситуацијама кроз разговор са децом и интерактивни пано. 

 

 

- На који начин су родитељи били информисани са напредовањем детета у 

различитим аспектима развоја  

 

 

Питање бр. 2: „На који начин су Вас 

васпитачи информисали са 

напредовањем Вашег детета у 

различитим аспектима развоја током 

протекле године?“ 

Вртићи Јасле Укупно % 

а) индивидуални разговори са 

васпитачима 

64 30 94 93% 

б) анализа дечијег портфолија са 

васпитачима 

9 9 18 18% 

в) интерактивна свеска 12 2 14 14% 

г) 7 3 10 10% 
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У највећем проценту (93%) случајева васпитачи су родитеље информисали са 

непредовањем детета у различитим аспектима развоја путем инидивидуалних разговора, у 

18% ситуација кроз анализу дечијег портфолија, у 14% путем интерактивне свеске а у 10% 

путем приредби, паноа, радионица, родитељских састанака. 

 

 

- На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада 

 

Питање бр. 3: „На који начин сте били 

упознати са садржајима васпитно-

образовног рада?“ 

Вртићи Јасле Укупно % 

а) месечни план 39 

 

14 53 52% 

б) дечији продукти 44 23 65 64% 

в) родитељски састанци 54 21 75 74% 

г) приредбе 30 10 40 40% 

д) радионице 50 23 73 72% 

ђ) сајт Установе 18 5 23 23% 

е) фотозаписи 16 8 24 24% 

ж) 6 4 10 10% 

 

Родитељи су са садржајем васпитно-образвоног рада били упознати у највећем броју 

случајева путем родитељских састанака (74%), дечијих продуката (64%), радионица (72%) и 

месечног плана (52%), у нешто мањем броју случајева кроз приредбе (40%), фотозаписе 

(24%) и сајт Установе (23%). Родитељи су такође били упознати са садржајим васпитно-

образовног рада кроз огласне табле, разговр са децом, манифестације установе, разговор са 

васпитачима 

 

- На који начин су родитељи били укључени  у адаптацију детета 

 

Питање бр. 4: „На који начин сте били 

укључени у адаптацију Вашег детета на 

вртић/јасле?“ 

Вртић Јасле Укупно % 

а) обилазак објекта са дететом пре 

поласка 

34 18 52 51% 

б) боравак у групи за време адаптације 11 6 14 14% 

в) 6 4 10 10% 

 

У адаптацију детета на вртић, родитељи су у 51% случајева били укључени кроз 

обилазак објекта пре подласка детета у вртић. Одређени број родитеља (14%) је боравио са 

дететом у групи за време адаптације, док су остали остали родитељи у адаптацију детета 

били укључени путем усмене размене информација са васпитачем, краћег боравка детета у 

групи. 
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- Учешће родитеља у активностима, манифестацијама Установе, иницијативе 

родитеља 

 

На питање коју улогу сте имали у активностима, манифестацијама Установе и у којим 

активностима, манифестацијама су учествовали, родитељи су наводили да су већини 

манифестација учествовали као посетиоци, док је одређени број родитеља учествовао и као 

волонтер и активни учесник. Манифестације и активности  у којима су родитељи учествовали 

су: Дани пролећа, Новогодишња радионица, Ускршња радионица, Вашаријада, приредбе, 

Сајам науке, маскенбал, Карневал пријатељства, сађење цвећа, радионица поводом 8.марта, 

санирање унутрашњости објекта, прављење кухиње и аутомобила од палета у дворишту, 

сређивање капије, израда сензорне табле, прављење играчака од рециклажног материјала. 

 Неки од родитеља су иницирали неке активности које су унапредиле рад објекта, те 

активности су излет ванм вртића, акција прикупљања новца за промену подова, уређење 

дворишта, израда сензорне табле.  

 

 

- Шта је било добро 

 

Према мишљењу родитеља, у овој радној години добар је био рад васпитача са децом, 

њихова креативност и компетентност, добра комуникација са родитељима.  Родитељима су се 

ткаође допале манифестације Установе, излети, обиласци знаменитости, радионице и 

приредбе. Родитељи су посебно похвалили кративан рад васпитачам њихову маштовитост, 

професионалност, љубазност и безрезервно залагање.  

 

- Шта је потребно унапредити 

 

Родитељи сматрају да је потребно унапредити опремљеност објеката (уређење 

објеката...), јеловник, увести развновсне активности ван вртића. Такође је потребно 

уанпредити сарадњу родитељ-васпитач (већа укљученост родитељ у живот и рад вртића) и 

родитељ-Управа. 

 

- Предлози родитеља за унапређење 

 

Родитељи предлажу да буде мањи број деце по групама и да буде више васпитача, да се 

чешће организују излети, да спортске активности буду пре подне, да ручак буде после 

поподневног одмора, да се реновирају неки делови вртића, да јеловник буде разноврснији, да 

се органију спортске приредбе. 
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3.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

 

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

 

Радна 2016/17. година је седма година рада на овом пројекту чија је основна идеја 

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

уметничким атељеима и породичном креативном центру. 

У протеклој години основни  циљ рада био  истраживање и развијање универзалних 

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

„Нити пријатељства“.  

Основни задаци били су: 

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

- осмишљавати активности које ће омогућити доживљај вредности, 

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

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

- промовисање вредности у локалном окружењу. 

 

Сви задаци реализовани су на више нивоа: 

 

Редован васпитно-образовни рад на нивоу васпитних група 

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

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

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

вредности усвајала кроз учење правила боравка у колективу и начине успостављања 

међусобне комуникације.  

 

Месечне радионице са родитељима 

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

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

пројекта Породични креативни центар на својим радионицама градила је нити пријатељства 

међу породицама. 

 

Центар пријатељства  

У холовима вртића у већ формирамим  Центрима пријатељства  излагани су продукти 

настали на радионицама. Сваки месец по утврђеном распореду једна група је уређивала 

Центар.   

 

Интеракцију међу групама 

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

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

појмова, драмске игре и активности, музичке игре...). Наразвијенија је била интеракција 

између средње и старије васпитне групе. 

 

„Зидне новине“ 

„Зидне новине“ обухвбатале су теме из области комуникације, развијања толеранције исл. 

 И ове радне године наставило се са укључивањем родитеља у уређивање Новина. 

 



30 
 

 

Манифестације на нивоу објекта  

Сајам књига вртића одржан је од од 31.10. до 4.11. 2016. године године под слоганом „Књиге у 

руке“, док је традиционални карневал одржан 7.јуна 2016. са називом „Карневал 

пријатељства“. Обе манифестације биле су усмерене ка  ка развијању интеракције међу 

групама, као и развијању интеракције са вртићима у непосредној близини кроз теме животних 

вредности. На карневалу су учествовали и једна група деце вртића „Цицибан“ и две групе деце 

из вртића „1001 радост“.  

Основна литература коришћена у раду: 

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

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

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

 

Тема „Нити пријатељства“ интензивно је развијана током две радне године. Због низа 

позитивних ефеката као што су   позитивна атмосфера на нивоу групе и нивоу објекта, 

подстицање позитивних облика понашања деце, узајамно разумевање, грађење узајамне 

подршке,  констуктивно решавање конфликата и поштовање правила и др. радионице из 

програма ће се уградити у реднован васпитно-образовни рад у свим групама. 

 

 

 

3.6.2. Извештај о реализацији пројекта Отворени Монтесори програм у вртићу 

„Пинокио“ 

 

Ова школска година је обележена другом годином остваривања Отвореног  монтесори 

програма после његове верификације од стране Министарства просвете. Оно што је 

карактеристично нагласити је да су монтесори васпитачи у свим васпитним групама са знањем 

о Монтесори педагогији  веома лако и квалитетно претварали  у васпитне поступке. Млађа 

група је ставила акценат на осамостаљивање и развијање осећаја за ред  и учење са основним 

монтесори материјалима. Средња група је појачавала самостално изграђивање помоћу 

монтесори материјала, индивидуализовано учење са проширеним спектром монтесори 

материјала. Посебно је истакнут рад на развијању говора учењем рецитација , комуникације 

играњем бајкама и мали причицама/почни,заврши, измисли.../ Старија група је показала већ 

праву зрелост у  току индивидуалног учења    и  комбинацији монтесори материјала. 

Припремна група је интензивније радила на поунутравању посредне дисциплинованости. 

Завршна година монтесори програма је обележена усвајањем Програма у целини и 

презентовању на  завршној приредни и тестирању у школи. 

Васпитне групе се посебно радиле на својим пројектима и подпројектима, укључујући 

веће  повезивање са локалном средином. Ширена  је слика света деце  посетама културним и 

јавним институцијама,занатским центрима уз свесрдну помоћ родитеља кроз организовано 

партнерство. Партнерство је развијано и кроз акције „Сви заједно“ . Поновљено је  излагање о 

значају партнерства за богат развој деце у Монтесори Пинокиу и формиран је Акциони тим за 

партнерство који се одмах активирао. Интеркултурна размена је остварена боравком 

студенткиње из Јапана. 
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3.6.3. Извештај о реализацији пројекта „Културна авантура за предшколце“ 

 

 

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

стварање подстицаја за развијање дечје радозналости према културним догађајима, ширење 

дечјег социјалног искуства, унапређивање васпитно образовне праксе сарадњом васпитача и 

породице, развијање родитељских компетенција за побољшање квалитета слободног времена, 

као и јачање улоге вртића као центра образовних и културних активности. Наш програм 

подстиче интегрисање уметничких садржаја у васпитно образовни процес, организацију 

посета установама културе, учешће у манифестацијама које промовишу културно историјско 

наслеђе, заједничке активности са родитељима и подстицање позитивне атмосфере у вртићу. 

Носилац активности је припремна група али се и остале групе прикључују активностим 

у складу са актуелностима. 

Као и сваког септембра активности смо започели обележавањем манифестације „Дани 

европске баштине“. Тема је била „Културно наслеђе и заједнице-живети с наслеђем“. 

Обележили смо посетом Природњачком музеју и Дино парку. 

Уследиле су посете концерту Београдске филхармоније, Коларцу, Музеју науке и 

технике, Етнографском музеју, Ботаничкој башти Јевремовац као и Ајсберг салат центру у 

Сурчину. 

Током читаве године родитељи су учествовали у креирању васпитно образовног 

програма као реализатори активности –хемичари, биолози, научници. 

Деца су учествовала у манифестацијама чији је иницијатор Предшколска установа, 

Вашаријада, Сајам науке и Фестивал здравља као и фестивалу музичког стваралаштва 

„Цврчак“ у Смедереву. 

 

 

 

3.6.4.Извештај о реализацији пројекта “Рано препознавање поремећаја говора и социо-

емоционалног   развоја деце“ 

 

Аутори:    Јасмина Марковић,   медицинска сестра-васпитач 

                  Мирослава Јоксимовић,психолог 

                  Дубравка Кобац,логопед 

                  Тања Матић, педагог 

                   Петар Цветковић,дефектолог 

                   Предшколска установа   ,,Чика Јова Змај“,Београд 

                   Др.сци.мед. Дејан Стевановић 

                   Клиника за неурологију и  психијатрију за децу и  омладину ,Београд 

 

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

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

неурологију и  психијатрију за децу и  омладину.  

 

  Полазиште за реализацију пројекта : 

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

развоју деце 

- Акциони план РЈ ,,1001 радост“-јасле са темом ,,Сарадња са породицом“ 
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- Пројекат Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину,Београд ,,Скрининг за 

рано откривање поремећаја“ 

Циљ : Рано препознавање поремећаја развоја говора и комуникације  и подршка деци и 

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

ПУ ,,Чика Јова Змај“,објекат ,,1001 радост“. 

 

У  радној  2016/2017.год  реализовани су следећи задаци: 

- проширење  пројекта на јасле ,,Дизниленд“ 

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

центре -израда  сензорне табле,коришћење визуелних картица 

- израда дидактичких средстава; 

- едукација запослених 

- примена стечених знања са семинара; 

- примена техника и коришћење  инструмената за посматрање деце  

- коришћење  стандардизованих  упитника  за родитеље и  медицинске сестре –васпитаче    

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

- едукација родитеља –оранизовани  су тематски родитељски састанци у јаслицама  ,,1001 

радост“  и  ,,Дизниленд“ 

- 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 ); 

- презентација пројекта на Стручним сусретима Савезa удружењa медицинских сестара                                                                                 

предшколских установа Србије  и  активу медицинских сестара-васпитача  ПУ ,,Чика Јова 

Змај“. 

Пројекат је реализован: 

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

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

107/2012) 

- уз сагласност  ПУ ,,Чика Јова Змај“ 

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

Београд 

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

 

 

3.6.5. Извештај о реализацији пројекта „Еко школа“ 

 

 Пета година имплементације програма еко-школе имала је за циљ наставак партнерских 

односа са Амбасадорима одрживог развоја и животне средине, породицом и локалном 

заједницом кроз развијање еколошкe свести и важности животне средине код деце 

предшколског узраста, Планиране активности реализоване су према предвиђеним корацима: 

Први корак – оснивање ЕКО-ОДБОРА 

На састанку васпитача координатора Еко-школе и представника родитеља одржаном 

20.9.2016. године једногласно је одлучено да се у еко одбор укључе родитељи представници 

савета родитеља сваке васпитне групе (променљивост), као и остали запослени у ПУ.  

Еко-одбор чине: 

Директор Установе Лидија Хутовић 

Савет родитеља – представници група 
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Координатори пројекта: Славица Стојиљковић васпитач, Верица Момчиловић васпитач, Алма 

Ангелески медицинска сестра на превентиви, Нада Пајић васпитач-руководилац објекта 

Техничко особље:Милица Ј. сервирка, Јелена Оторан спремачица 

Референт за безбедност и здравље на раду Синиша Јовановић. 

Други корак – оцена стања животне средине 

Еко одбор је донео одлуку да се у нашем вртићу бавимо екологијом, тј. имплементирамо на 

исти начин као протеклих година, са тим што ћемо дати акценат Тојота конкурсу (важни 

датуми), затим Тетрапак конкурсу, биодиверзитету у нашем дворишту (веверице, птице и дрво 

Ива), а посбно издвајамо „башту“, реализацији задатака кроз мноштво активности везано за 

исту. 

Трећи корак -  израда програма/плана рада 

Изабрана тема за рад је прикупљање и разврставање отпада. О плану рада запослени у Еко-

школи и студенти су редовно информисани путем променљивог паноа и на друге начине. Од 

септембра до јуна реализоване су активности везане за актуелне конкурсе као и обележавања 

заједничких датума вртића кроз посебан циљ за децу предшколског узраста уз мноштво 

задатака. Резултати континуираног рада претходних година су показали да се сменом 

генерација утиче на шире масе, што нам је и био циљ (деца+породица) и њихову свест о 

очувању животне средине уопштено. Током ове радне године такође смо наставили са 

досадашњим задацима кроз циљеве пратећи важне датуме у учешћу на Тојота конурсу, 

Тетрапак конкурсу, масовним континуираним сакупљањем чепова -  Акција „Чеп за 

хендикеп“, оодржавањем баште под слоганом „Наша башта може свашта“, као и пилот 

акцијом -  Биодиверзитет – повратак веверица, изградња и очувања станишта кроз сарадњу са 

породицом. 

Остварена континуирана сарадња са ЈКП „Градска чистоћа“ која траје већ три године(додела 

рециклабилних судова + континуирано одношење разврстаног отпада). Такође, остварена 

сарадња са локалном заједницом (ДЗ „Вождовац“, Општина Вождовац) учешћем на разим 

манифестацијама. Активности су се одвијале месечно по радионицама, све активности су 

пратиле или презентације или постери. Све активности су презентоване путем извештаја на 

сајту наше ПУ. Вртић има добру сарадњу са локалном самоуправом као и са јавним 

комуналним предузећем.  

Све активности су посебно докуменотване у Еко -дневнику.  

Четврти корак – праћење стања и оцењивање 

Стална постава – презентација Еко-школе налази се у холу вртића на самом улазу и садржи: 

- Постер  „Еко-кораци“ 

- Потврда о статусу 

- Зелена застава 

- Фото галерија разних дешавања – презентација 

- Електронска табла (континуиран приказ слајдова) 

- Еко-кодекс 

Пети корак – рад према наставном плану и програму 

Еколошки ајтеми укључени су у све наставне планове и програме о чему сведоче одржане 

активности евидентиране у Еко-дневнику. 

Шести корак – обавештавање јавности и укључивање медија 

У складу са критеријумима из Упутства у холу вртића постављени су стални и променљиви 

панои са истакнутим логом Еко-школе. Пројектни дан- Дан Еко-школе обележен је 6.6.2017. 

године под слоганом „Природа се буди, весели су људи“. 
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Деца су присуствовала Сајму Иновација као гости и учесници у активностима на штанду ЈКП 

„Градска чистоћа“ што је пропраћено од стране РТС-а. Еко-школа нема свој лист или сајт али 

се сва дешавања су објављена на сајту Установе.                                    

Седми корак: Еко-кодекс 

Еко-кодекс су израдила деца и васпитач-координатор програма Славца Стојиљковић. 

 

 

 

3.6.6. Извештај о реализацији пројекта „НТЦ програм“ 

 

Пројекат “НТЦ програм“ започет је у септембру 2015. године. У току радне 

2015/2016.године реализација пројекта је обхватала припрему за имплементацију пројекта 

(едукацију запослених, структуирање простора и наваку/израду материјала) и реализацију 

самих активности.  

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

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

Друга фаза: Стимулација развоја асоцијативног размишљања (апстраховање визуализација, 

мисаоне класификације и серијације, асоцијације и музика).  

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

Прва фаза пројекта реализована је у млађој, средњој и мешовитој групи, док су у 

припремној и старијој групи, поред прве фазе, реализовани и поједини сегменти друге фазе.  

У радној 2016/2017. години настављено је са израдом средстава, прикупљањем 

материјала, структурирањем простора. Прва фаза и део друге фазе рализоване су у млађој и 

средњој групи, док су све три фазе реализоване у мештовитој, старијој и припремној групи.  

За све активности које су реализоване био је неопходан методички приступ свакој од 

активности, кроз поштовање следећих принципа:  

- Принцип свакодневног понављања  

- Принцип поступног оптерећења  

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

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

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

вежбања)  

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

временских услова (да ли их радимо на дворишту или у соби), интересовања деце, припреме 

материјала...  

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

правилно применили. Све активности (вежбе) биле су реализоване на следећи начин:  

- Уводни припремни део (организација деце, увођење и демонстреација вежбе)  

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

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

 С обзиром на важност принципа свакодневног понављања, активности које су 

реализоване у преподневним часовима, понављане су поподне уз мање или веће измене и уз 

примену нових средстава. 

 Након годину дана примене НТЦ пројекта, и деца и васпитачи су се прилагодили на 

другачији начин рада и измене у структури простора, стога је у радној 2016/2017. години 

нагласак стављен на веће укључивање и ангажовање родитеља.  

На иницијативу Марине Илић (спољног сарадника за НТЦ програм), а у сарадњи са 

стручним сарадником Александром Црвенић,  у новембру 2016.године сачињен је упитник за 
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родитеље. Упитник је имао за циљ процену развоја детета. Сваки родитељ је процењивао 

развој свог детета. Било је понуђено 5 или 6 питања на која су родитељи требали да одговоре 

тако што су посматрали своје детете, мерили су нпр. колико дете може да стоји на једној нози, 

дете је прецртавали облике или је цртало. Овај упитник је поновљен у мају 2017. године.  

Обрадом 20% узорка попуњених упитника (по 5 упитника из сваке групе), дошло се до 

закључака да је свако дете напредовало у односу на „тестирање“ спроведнео у новембру.  

Родитељи су такође учестовали у набавци средстава за рад, активно су учестовали у 

рализовању неких активности.  

Након друге године реализације пројекта уочено је да су сви - деца, васпитачи и 

родитељи задовољни у погледу примене и реализације пројекта, стога ће се наставити са 

реализацијом пројекта.  

 

 

3.6.7. Извештај о реализацији пројекта „Вртићи без граница 3“ 

 

У сарадњи са ЦИП Центром за интерактивну педагогију а под покровитељством 

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

- Градског секретаријата за образовање у протеклој години наша Установа се укључила у 

реализацију пројекта „Вртићи без граница“3 -  подршка унапређивању система друштвене 

бриге о деци предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу. 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 су  

чили:   

1. Лидија Хутовић, директор Установе 

2. Гордана Пајдић, помоћник директора Установе 

3. Снежана Копривица педагог, координатор пројекта 

4. Александра Црвенић педагог, заменик координатора пројекта  

5. Горда Божовић психолог,  члан тима 

6.  Дубравка Кобац  логопед,  члан тима 

7.  Светлана Лазаревић васпитач,  члан тима 

8.  Весна Лазаревић  васпитач,  члан тима 

9.  Милина Стојановић – васпитач ,  члан тима 

10.  Весна Миленковић васпитач,  члан тима  

11.  Александра Петковић  васпитач,  члан тима 

12. Јелена Стојиљковић  васпитач,  члан тима 

13.  Татјана Животић мед.сестра  васпитач,  члан тима 

14.  Данка Поповић  логопед волонтер,  члан тима 

 

Осим чланова пројектног тима, у реализацију пројета и обуке које организује ЦИП 

Центар за интерактивну педагогију укључено је још 16 васпитача. Услове за реализацију 

пројекта у сарадњи са локалном самоуправом обезбедио је директор Установе. 

У периоду од почетка маја до краја августа 2017. године, у оквиру пројекта „Вртићи без 

граница 3“ у ПУ „Чика Јова Змај“ реализовае су следеће активности: 

1. Три састанка пројектног тима  
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2.Семинар - „Планирање и управљање променама.  Диверсификација ПВО“, реализован је од 

19. до 21.05.2017. године.   

5. Промотивна активност у ОШ „Бранислав Нушић 14.6.2017. године 

6. Семинар Корак по Корак - квалитетном образовном праксом ка друштву знања, за 

предшколске установе – 2, реализован је од 19. до 21.06.2017. године  

7. Промотивна активност у Дому културе Рипањ 27.6.2017. године  

8. Електронска обука „Живети различитост у вртићу“ у периоду од 20.5. до 20.6.2017.године. 

Након електронске обуке, организован је и обавезан сусрет уживо који је одржан 

28.6.2017.године у објекту „Сестре Букумировић“. 

9. На Колегијуму, одржаном 30.06.2017. године координатор, Снежана Копривица је упознала 

запослене са пројектом и његовом имплементацијом.  

10. У вртићима „Брезе“ и „Колибри“ реализовани су летњи програми за децу узраста од 3 до 

5,5 година која нису обухваћена институционалним васпитањем 

11. Припремљене анкете за родитеље/старатеље ради сагледавања потреба деце и породица 

Поред наведених активности, чланови пројектног тима су учествовали у изради 

промотивног материјала, као и у набавци промотивног и потрошног материјала за промотивне 

активности. Такође, чланови пројектног тима су делили плакате и флајере и комуницирали су 

са родитељима, представницима МЗ, ромским асистентом и др. Три васпитача су просетила 

промотивну активност ПУ„Чукарице“ у Рушњу, а педагог и психолог су посетиле промотивну 

активност ПУ „Чукарице“ у парку на Бановом брду. О реализацији овог пројекта води се 

посебна документација. 

 

 

3.6.8. Извештај о реализацији пројекта „Припрема за путовање у свет науке“ 

 

Пројекат „Припрема за путовање у свет науке“ реализује се од радне 2012/13. године. 

Полазишта за пројекат чине теоријска сазнања о начину на који дете учи и сазнаје свет око 

себе, реализација садржаја препоручених Општим основама предшколског програма, као и 

преиспитивања властите праксе од стране васпитача. Циљеви пројекта су: 

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

- Развијати сарадњу са породицом у оквиру истраживачких игара 

- Развијати сарадњу са друштвеном средином у оквиру истраживачких игара 

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

Пројекат подразумева реализацију различитих игара и огледа из физике, хемије, 

ботанике и сл. Родитељи су активно учествовали у прикупљању амбалажног материјала, у 

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

заједницом пројекат је реализован и ван вртића кроз посете музејима, зоолошком врту, 

Планетаријуму, оближњим излетиштима и сл. Годишњи рад је резултирао манифестацијом 

Сајам науке. 

У реализацији манифестације „Сајам науке“ учествовала су деца из 20 објеката: „Чика 

Андра 1“, „Чика Андра 2“, „Брезе“, „Сестре Букумировић“, „Петар Пан“, „др Ненад Парента“, 

„Мила Јевтовић“, „Цицибан“, „ Радосно детињство“ , „Вивак", „1001 радост“,„Мала 

Сирена“,„Шећерко“, „Љоља“, „Васа Чарапић“, „Чика Јова Змај 2“, „Плави чуперак”, „Жикица 

Јовановић“, „Дизниленд“, „Невен“, ППП ОШ „Карађорђе“, ППП ОШ „Вук Караџић“ – 

Прњавор, Рипањ Центар, Брђани“ и ППП ОШ „Бранислав Нушић“. Заступљене области биле 

су: физика, хемија, биологија, ботаника, географија, зоологија, акустика, магнетизам, 

стоматологија, педологија, математика, анатомија, историја, египтологија, метеорологија и 

палеонтологија.  
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3.6.9. Извештај о реализацији услуга породици 

 

Летовање и зимовање деце  

 

Током школске 2016/17. године организовано је зимовање и летовање деце. Зимовање 

је реализовано у периоду од 23.11.2016 -15.03.2017. године на планинама Букуља, Гоч, 

Рудник и Тара. Летовањее је реализовано у периоду од 02.09.2016. до 22.06.2017. на 

планинама Копаоник, Тара, Рудник, Букуља и Дивчибаре.  Број деце који је летовао и 

зимовао ове године је 1455-оро. 

Зимовање 2016/2017:  

- Букуља: 

Букуља 22.12.-29.12.2016. 1 група -8 деце  

Букуља 09.01.-16.01.2017. 7 група-61 дете 

Букуља 30.01.-06.02.2017. 2 групе-18 деце 

и један координатор 

- Гоч: 

Гоч 23.11.-30.11.2016. 5 група -53-деце 

Гоч 30.11-07.12.2016. 3 групе -30 деце 

Гоч 12.01.-19.01.2017. 3 групе -30 деце 

Гоч 19.01.-26.01.2017. 1 група -12 деце 

Гоч 21.02.28.02.2017. 3 групе -26 деце 

Гоч 07.03.-14.03.2017. 7 група-74 деце 

и два координатора 

- Рудник: 

Рудник 15.12.-22.12.2016. 7 група -69 деце 

Рудник 16.01.-23.01.1017 3 групе -31 дете 

Рудник 23.01.-30.01.2017. 4 групе-32 деце 

Рудник 08.2.-15.02.2017. 3 групе -34 деце 

Рудник 22.2.-01.03.2017. 5 група -54 деце 

Рудник 08.03.-15.03.2017. 5 група -55 деце 

и четири координатора 

- Тара: 

Тара 15.12.-22.12.2016. 3 групе -34 деце 

Тара 18.01.-25.01.2017. 12 група -118 деце 

Тара 20.02.-27.02.2017. 14 група -165 деце 

Тара 28.02.-07.03.2017. 4 групе-33 деце 

и чертири координатора 

 

Летовање 2016/2017. 

 

- Копаоник: 

Копаоник 02.09.-16.09.2016. 15 група -131 дете 

Копаоник 09.09.-16.09.20106. -9 група -81 дете 

- Тара: 

Тара 24.5.-31.05.2017. 2 групе -21 дете 

Тара 08.6.-15.6.2017. 3 група -31 дете 

Тара 156.6.-22.6.2017. 11 група-94 деце 

и два координатора 
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- Рудник: 

Рудник 19.5.-26.5.2017. 2 групе -22 деце 

Рудник 02.06.-09.06.2017. 3 групе -30 деце 

Букуља 09.06.-16.6.2017. 6 група-52 деце 

и један координатор 

- Дивчибаре:  

Дивчибаре 12.6.-19.6.2017. 6 група -56 деце 

и један координатор 

 

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

контрола редовно контролише исправност аутобуса ангажованих за превоз деце. 

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

укључен у реализацију наставе у природи. 
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4.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ПОРОДИЦОМ 

 
Током претходне радне године настављен је рад на унапређивању свих облика сарадње 

са породицом - информисање, саветодавни рад и едукација и учешће и иницијатива 

родитеља/старатеља и остваривању садржајније улоге родитеља, њиховог партнерског учешћа 

у васпитно-образовном раду.  

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

- на нивоу установе 

- на нивоу објекта 

- на нивоу васпитних група 

Узависности од нивоа сарадње реализатори су били директор Установе, васпитачи, мед.сестре 

васпитачи, стручни сарадници и сарадници.  

 

Реализација информативног облика сарадње 

 

  Информативни облик сарадње реализован је путем паноа, информатора, флајера, сајта 

Установе као и кроз родитељске састанке и разговоре са родитељима. 

На нивоу сваког објекта постоји информативни пано за који садржи све неопходне 

информације о раду Установе, важним датумима који се односе на актуелна културна 

дешавања у граду намењена деци и родитељима.  

На нивоу васпитних група табле за родитеље садрже информације које се односе на васпитно-

образовни рад (месечни план), актуелна дешавања у васпитној групи, текстове из области 

дечјег развоја, исхране, здравствене и социјалне заштите. Текстови су настајали у сарадњи са 

стручним сарадницима, сарадницима и сестрама на превентиви. Такође, родитељима се 

васпитно-образовни рад презентовао путем изложби дечјих радова и продуката стваралаштва, 

фотографија. 

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

комуникације уз мотивацију васпитача те сматрамо да би требало  наставити рад на 

унапређивању овог облика комуникације са родитељима кроз осмишљавање нових садржаја. 

У сваком објетку постоји кутак за родитеље који садржи едукативне и информативне 

материјале (информаторе, флајере) који се током године мењају и допуњавају. Заступљеност 

тема била је у складу са актуелним дешавањима из области дечјег развоја и васпитања, 

исхране, здравља и социјалне заштите. 

Информативни облик сарадње развијан је и кроз родитељске састанке и разговоре са 

родитељима. На почетку радне године у свим објектима одржани су општи родитељски 

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

Током године родитељима је омогућено  праћење и редовно информисање о раду 

Установе путем сајта Установе.  

 

Реализација саветодавног рада и едукације родитеља  

 

Током ове године настављено је организовање Саветовалишта за родитеље и запослене 

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

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

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

развоја деце и социјалне заштите.  
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Тематски родитељски састанци су реализовани у складу са потрембама праксе а у 

сарадњи са стручним сарадницима. У готово свим целодневним и четворочасовним групама 

припремног предшколског програма током године су реализовани састанци са темом „ППП и 

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

сарадници основних школа.  

 

Вртић Тема родитељског састанка Васпитна група 

Вивак Адаптација и културно-хигијенске навике 

код деце 

млађа 

Уређење дворишта све групе 

Мала сирена Адаптација млађе 

Припрема за полазак у школу припремне 

Звончица Адаптација деце млађе 

ЧЈЗ 2 Припрема деце за полазак у школу припремне 

Љоља Адаптација деце 

Здравствена заштита деце 

 

Шећерко Припрема за полазак у школу припремне  

Петар Пан Припрема за полазак у школу припремне 

Адаптација млађа 

Избор радних књига старија 

Правила понашања средња 

1001 радост Припрема за полазак у школу припремна 

Адаптација млађа 

Вашљивост старија 

Жикица Јовановић Припрема за полазак у школу припремна 

Невен Припрема деце за полазак у школу припремне 

Адаптација деце  млађе 

Чика Андра 2 Адаптација и режим рада млађа 

Припрема за полазак у школу припремна 

Сестре Букумировић Типови васпитања средња 

Чика Андра 1 Адаптација млађа група 

Летовања и зимовања средња, старија и 

припремна 

Др Ненад Парента Адаптација све групе 

Зимовање  све групе 

Вашаријада све групе 

Мила Јевтовић  Адаптација  

Развој културно-хигијенских навика 

јаслена група 

Припрема за полазак у школу припремна 

Маска у игри са децом средња 

Плави чуперак Припрема деце за полазак у школу припремне 

Колибри Адаптација мешовита група 
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Пинокио „Од природног непријатеља до партнера“ све групе  

Штрумфета Како припремити дете за вртић јаслена и мешовита 

група 

Наша деца  Пре првог корака млађа 

Дечији развој и напредовање припремна 

Дизниленд Адаптација млађа 

Припрема за полазак у школу  припремна 

Бисери Припрема за полазак у школу припремна 

Адаптација млађа 

 

Јасле Тема родитељког састанка Васпитна група 

„Дечја радост“ Адаптација 

Нова Година 

Осми март 

Ускрс 

Уређење баште вртића 

 

све групе 

 

 

 

Чика Јова Змај 2 Информисање о варичелама све групе 

Лептирић Развијање културно-хигијенских навика  - 

одвикавање од пелена 

старије групе 

Дизниленд Рано препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја деце у 

јаслицама 

све групе 

1001 радост Рано препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја деце у 

јаслицама 

све групе 

Сестре Букумировић Осамостаљивање  3.средња група  

 

 

Учешће и иницијатива родитеља 

 

Рад на развијању сарадње са породицом резултирао је континуираним учешћем 

родитеља/старатеља у непосредном васпитно-образовном раду као и њиховом иницијативом 

за унапређивањем средине за учење. 

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

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

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

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

У зависности од актуелне теме/пројеката васпитачи су родитеље укључивали у 

непосредну реализацију васпитног рада кроз приказивање својих занимања (родитељ/старатељ 

предавач- лекар, стоматолог, вајар...), хобија, вештина, свирање инструмената, читање прича, 

спортска дружења и сл.  

У појединим вртићима родитељи/старатељи  су се као волонтери/сарадници 

укључивали у организацију и реализацију манифестација као што су: новогодишњи 

маскенбал, Вашаријада, Сајам науке, карневали.  

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

иницирали и учествовали у прикупљању амбалажног и потрошног материјала као и у уређењу 

дворишта, тераса , ходника и других простора вртића. 
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5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 

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

образовног рада има друштвена средина. Током претходне године Установа је сарађивала 

са Општином Вождовац, МЗ Вождовац, Градским Центром за социјални рад - одељење 

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

школама и другим предшколским установама... Од велког значаја била нам је сарадња и 

стручна помоћ Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Министарства Просвете науке 

и технолошког развоја, Министарства за рад и социјалну политику, Филозофског 

факултета, Учитељског факултета и Медицинске школе Београд. Протекле године 

консултације са просветним саветницима значајно су доприносиле процесу размене 

искустава, стручној подршци медицинским сестрама, васпитачима и стручним 

сарадницима. 

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

медицинских сестара предшколских установа Србије, Удружењем васпитача Београда као и 

Удружењем стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије. 

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

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

различите облике сарађивао са друштвеном средином. Највећа сарадња остварена је са 

васпитно-образовним институцијама, нарочито школама, затим са установама културе, 

социјалне и здравствене заштите и спортским центрима. У табели која следи приказани су 

подаци о посетама по објектима. 

 

Установе са којима су сарађивали вртићи и јасле: 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА  

НАЗИВ УСТАНОВЕ  

Установе социјалне 

и здравствене 

заштите  

Општина Вождовац, Дом здравља Вождовац, Градски завод за 

заштиту здравља, Прихватилиште за децу, Дом за незбринуту 

децу у Звечанској улици, Дом за стара лица, Клиника Нова 

Завод „Милан Јовановић Батут“,Клиника за неурологију и 

психијатрију за децу и омладину, Београд. 

Установе културе 

(музеји, позоришта, 

библиотеке)  

Позоришта: „Петар Пан“, „Пан театар“, Уна сага сербика, 

„Чарапа“, „Гуливер“, „Вождовчић“, „Патуљак“, Савез независних 

професионалних позоришта за децу, Удружење грађана „Више од 

игре“, „Аска“,  „Душко Радовић“, „Шумице“. 

Библиотеке: „Филип Филиповић“,„Бук Караџић“, „Доситеј 

Обрадовић“. 

Београдска филхармонија, Коларац, Музеј науке и технике,  

Музеји: Етнографкси музеј, Природњачки музеј, , Музеј Ромске 

културе, Музеј науке и технике, Музеј афричке уметности, Музеј 

Рударства, Музеј Вука и Доситеја, Музеј Николе Тесле 

Остале установе: Дом Синдиката – „Кидс фест“, Студентски 

центар „Радојка Лакић“, Месна заједница Бели поток, КЦ 

Шумице, Дом културе Смедерево, ДКЦ, Планетаријум, 

Београдска филхармонија. 
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Образовање и наука  ОШ „Данило КИш“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Ђура 

Даничић“, ОШ „Васа Чарапић“, ОШ „Бора Станковић“, ОШ 

„Веселин Маслеша“, ОШ „Филип Филиповић“, ОШ „Карађорђе“, 

ОШ „Јанко Веселиновић“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Ђура 

Даничић“, ОШ „Краљ Петар Први“, ОШ „Бранислав Нушић“, ОШ 

„Војвода Мишић“, Музичка школа „Петар Кочић“, Полицијска 

станица, Ајсберг салат центар, Инсиститут за хемију. Факултет за 

специјалну едукацију и рехабилитацију –ФАСПЕР, Висока 

здравствена школа струковних студија. 

Знаменитости  Бели Двор, Калемегдан, Панорамско разгледање Београда, Црква 

Свете Петке, Ташмајдански парк, Ботаничка башта, СЦ Бањица. 

Спорт и рекреација 

 

СЦ Бањица, СЦ Шумице, Атлеткса дворана, Маратон у Зоо врту, 

Излет у Радмиловац, Плесни студио – Старс. 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 
 

 

6.1. На нивоу Установе, током године, обележени су различити 

значајни датуми и одржане следеће манифестације:  

 

Дечја недеља -  У оквиру обележавања Дечје недеље под мотом „Нећу да бригам, хоћу да се 

играм“  програм активности  био је усмерен је на остваривање права детета на квалитетно 

слободно време, на игру  и стваралаштво, културни живот и уметност уз уважавање  игре као 

најсврсисходније за развој детета, његовог образовања, социјалну и културну укљученост. 

Педагози Установе су предложили следеће активности које су реалчизоване у оквиру Дечје 

недеље:. „Дан играчака - моја омиљена играчка“,  „Заиграјмо се заједно“ – игре некад и сад, 

„Наша играчка“,„У свету бајки“,„Играјмо и певајмо заједно“ извештаји о реализацији  

предложених активности достављени су стручним сарадницима и налазе се на Сајту Установе. 

 

Чика Јовина Недеља –  .У свим објектима наше Установе  обележена је Чика Јовина недеља у 

периоду  од 24. до 28. новембра, кроз разне активности, теме и садржаје  који су били 

посвећени стваралаштву Јована Јовановића Змаја чија су  дела нашла велику примену у свим 

областима васпитно-образовног рада.Све узрасне групе  су  кроз одређену област његовог 

стваралаштва (екологија, здравље, породица, лепо понашање, временске прилике) обрађивала 

стихове Чика Јове путем импровизација, драматизација, илустрација и рецитовања. 

Уприличене су и приредбе за родитеље, организоване изложбе дечијих радова, књига. 

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

израде књига на радионицама, посета библиотекама, формирање кутака библиотеке у 

холовима. У објекту „Бисери“ одржан је шести Сајам књига на којем су учествовала деца и 

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

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

старије и припремне групе, у већини објеката, посетила су библиотеке. 

 

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

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

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

радионица били су изложени у холовима објеката. 

 

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

програмом са децом и родитељима обележили славу Свети Сава., вртић „Шећерко“  слава 

Мала госпојина. 

 

Вашаријада – Овогодишња „Вашаријада” Предшколске установе „Чика Јова Змај”, која је 14. 

октобра одржана у вртићу „Невен”, била је хуманитарног карактера.  У замену за лутке које су 

деца правила са васпитачицама, родитељи су доносили фломастере, бојице, оловке. 

 

Сајам науке – У дворишту вртића „Сестре Букумировић“, 11.05.2017. године, реализована је 

манифестација „Сајам науке“ у којој су учествовала деца из 20 објеката: „Чика Андра 1“, 

„Чика Андра 2“, „Брезе“, „Сестре Букумировић“, „Петар Пан“, „др Ненад Парента“, „Мила 
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Јевтовић“, „Цицибан“, „ Радосно детињство“ , „Вивак", „1001 радост“,„Мала 

Сирена“,„Шећерко“, „Љоља“, „Васа Чарапић“, „Чика Јова Змај 2“, „Плави чуперак”, „Жикица 

Јовановић“, „Дизниленд“, „Невен“, ППП ОШ „Карађорђе“, ППП ОШ „Вук Караџић“ – 

Прњавор, Рипањ Центар, Брђани“ и ППП ОШ „Бранислав Нушић“. Заступљене области биле 

су: физика, хемија, биологија, ботаника, географија, зоологија, акустика, магнетизам, 

стоматологија, педологија, математика, анатомија, историја, египтологија, метеорологија и 

палеонтологија.  

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

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

родитељима. 

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

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

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

самостално испробају експерименте из различитих научних дисциплина. Циљ ове 

манифестације, поред сарадње са породицом и друштвеном средином јесте подстицање деце 

да истражују и откривају различите области, кроз активне методе рада као и подстицати 

интерактивну размену васпитача унутар једног вртића и између више вртића. 

 

Манифестација „Фестивал здравља“ реализован је 26.04.2017. године у обејкту „Мала 

сирена“. Тема овогодишње манифестације била је „Лична и општа хигијена“. По визији 

Директора Установе циљ манифестације био је презентовање широј јавности метода и начина 

рада са децом у свим вртићима ПУ „Чика Јова Змај“. Ова манифестација приказала је 

активности које су рађене са децом претходне године од стране медицинских сестара и 

васпитача. Сви објекти су учествовали на манифестацији, у са сарадњи са сестрама на 

превентиви, васпитачима, сарадницима за исхрану, сарадницима за унапређење превентивне 

здравствене заштите  и родитељима. Манифестацију је посетило више од стотину родитеља са 

децом, стручни сарадници и сарадници Установе, колеге из других установа и представници 

локалне заједнице. И ове године гости и учесници манифестације су били чланови Црвеног 

Крста Вождовац, представнци Градског завода за заштиту здраваља и представници Дома 

здравља Вождовац – Патронажна служба. Представници Општине Вождовац су посетили 

манифестацију.  

 

Тематски карневал у вртићу „Бисери“  - “Карневал пријатељства” одржан је 7. јуна 2017. 

године у вртићу „Бисери“. Већ традиционално, шесту годину за редом, тематски карневали  у 

вртићу “Бисери“ представљају завршну активност односно сажет приказ годишњег рада на 

реализацији акционог плана вртића. Такође, тематски карневал изражава потребу да се рад 

учини транспарентим и да се промовише рад вртића у локалном окружењу. 

Основни елементи су: 

- наступ сваке узрасне групе 

- изложба дечјих радова – продукти настали током године на тему пријатељства 

- креативне радионице  за децу и родитеље у вези са темом карневала 

- наступ родитеља  кроз такмичарске и кооперативне игре 

- поруке распоређене у простору – универзалне вредности  

- наступ деце из оближњих вртића наше Установе. 

Ове године заједно са децом из „Бисера“ наступале су две групе деце из вртића „1001 радост“ 

и једна група деце вртића „Цицибан“. Као и претходних година, родитељи сарадници су 

учествовали како у припреми тако и у реализацији Карневала. Велики број родитеља и других 

чланова породице посетили су Карневал. 
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6.2. Манифестације ван установе 

 

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

Смедереву учествовао је објекат „Цицибан“ са представом „Јежева кућица“ и објекат ПП 

„Бели поток“ са представом која је реализована у сарадњи са родитељима.  

 

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

Смедереву 16.03.2016. године деца из објекта „Невен“ (тачка: „Пинк Пантер плес“), „Чика Јова 

Змај 2“ (тачке: „Београд“ и „Лаза, материна маза“) и  објеката „1001 радост “ (тачка: „Дечији 

свет љубави“). Наступи деце су награђени за: оригиналан приступ и костимографију, за 

успешну презентацију дела забавне музике уз соло извођење и динамично хорско извођење и 

наступ.  

 

„22 Змајада”  одржана је  03.06.2017. године под покровитељством Ваздухопловног савеза 

Србије, а у организацији Пријатеља деце Вождовца,  на терену Спортског центра Шумице. 

Деца из наших вртића симболично су обележили Змајаду тако што су правили змајеве од 

различитих материјала , са родитељима и васпитачима и  02. јуна 2017. године ,  на нивоу 

Установе, деца и васпитачи  су  на симболичан начин обележили ову манифестацију кроз  

такмичење у пуштању змајева у дворишту вртића, које су сами украсили. 

  Трећег  јуна 2017, од 10 до 13 часова, на отвореним теренима спортског центра 

„Шумице” , васпитачи, деца и родитељи вртића „Цицибан”, „Петар Пан“, „Жикица Јовановић“   

учествовали су у организацији, такмичењу и дружењу,  поводом Змајаде и дали свој  допринос 

овој манифестацији. За предшколце је организован Плес на трави – плесни студио „Данкан“ и 

купање у пени. Змајаду су подржали  Општина Вождовац, Дом здравља, Ватрогасни савез, 

Црвени крст и Извиђачи Вождовца, Градско зеленило... 

Координатор ове манифестације на ниво Установе била је педагог Тања Матић у 

сарадњи са директором Установе гђом. Лидијом Хутовић.    

 

Учешће на ликовним конкурсима 

 

  Ове године, вртићи су учестовали на многим ликовним конкурсимаи то на: Ликовни 

конкурс за Железницу Србије, „Здравље на уста улази“, Ускршњи конкурс, „Дечји Октобарски 

салон“, „Здрава храна- здрави ми“, „Писмо Деда Мразу“, „Лична хигијена“, „Здравље уста и 

зуба“, „Храна и здравље“, „Здрава исхрана“, „Сазвежђе“ – Музеј примењене уметности , 

„Снежна чаролија“, „Нова година“ (у организацији Установе и Дома „Васа Стајић“), 

Међународни „Фестивал дечијег хумора“ – средње и старије групе вртића „Мала сирена“ – 

прво место у категорији предшколци. 

 

Учешће у хуманитарним акцијама 

 

Ове године, вртићи су учестовали на многим хуманитарним акцијама и то на: „Чеп за 

хендикеп“, „Снежна чаролија“ – хуманитарна помоћ прихватилишту за децу, прикупљање 

гаредеробе, хране и хигијенских пакета за дете из социјално угрожене породице, сакупљање 

гардеробе за Дом за незбринуту децу, донације за ромску децу, Новогодишне хуманитарне 

акције за децу из децу  која су на дужем лечењу у болници.  
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6.3. Извештаји креативних тимова  

 

Креативно-ликовни тим 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанци 

представника 

драмског, ликовног 

и музичког  тима 

21.Септембар 2016 

 

Представник Управе 

и представници сва 

три тима, 

представници РЈ 

„Невен“ 

Састанак учесника 

„Вашаријаде“ 

29.09.2016 Представник Управе 

и представници сва 

три тима, 

представници свих 

РЈ које учествују у 

манифестацији  

Састанци ужег 

Креативног тима 

поводом 

организације 

простора 

Септембар 2016 Чланови ликовног 

тима и руководилац 

објекта "Невен" 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

06.октобар.2016 Чланови ликовног 

Креативног тима 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" 

 

 

 

 

 

 

Састанак са 

директором 

установе и 

координаторима 

драмског, ликовног 

и музичког  тима 

14.октобар.2016 

08.11.2016 

Директор установе, 

помоћник директора 

установе, 

координатори 

драмског, ликовног 

и музичког  тима 

Састанци ликовног 

тима у циљу 

разрађивања детаља 

плана организације 

прославе 

19.октобар.2016 

03.11.2016 

09.11.2016 

16.11.2016 

Чланови ужег 

ликовног 

креативног тима и 

координатор 

ликовног 

креативног тима 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

08.12.2016. Чланови ликовног 

Креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

ПРОСЛАВЕ 

МЕЂУНАРОДНОГ 

ДАНА ДЕТЕТА 

Састанци 

представника сва 

три креативна тима 

у циљу разрађивања 

детаља плана 

организације 

прославе 

Ове године није 

било учествовања у 

манифестацији 
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ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА НА 

ЛИКОВНИМ 

КОНКУРСИМА 

 

 

 

 

 

 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у ликовном 

конкурсу 

"Железница у очима 

детета" 

11.10.2016. координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у ликовном 

конкурсу "" 

 координатор 

Креативног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у ликовном 

конкурсу 

"Октобарски дечји 

салон" 

Мај месец 2016 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  

 координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

"ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА" 

Састанак са 

организатором 

"Фестивала 

здравља" 

29.03. 2017 

07.04.2017 

координатор 

ликовног 

креативног тима, 

организатори 

„фестивала 

здравља“ 

Састанци мини 

тима задуженог за 

декорисање и 

прављење 

сценографије 

Март 2017 

Обављено 

електронским путем 

координатор 

ликовног 

креативног тима и 

предсатвници 

чланова ликовног 

тима 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

Април 2017 Чланови ликовног 

креативног тима 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" -"САЈАМ 

НАУКЕ" 

Састанци 

представника 

васпитних група 

које учествују у 

манифестацији 

Током године, 

документација код 

стручне службе 

Представник 

стручне службе и 

координатор 

Креативног 

ликовног тима  
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Учествовање на 

самој 

манифестацији 

Април 2017 чланови  

Креативног 

ликовног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

МУЗЕЈА 

ПРИМЕЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ 

ДЕЧЈИ 

ОКТОБАРСКИ 

САЛОН 

 

Слање дописа са 

упутствима за 

учешће у 

манифестацији 

Музеја примењене 

уметности Дечји 

октобарски салон 

29.03.2017 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  

Учесници конкурса 

у сарадњи са 

Управом ПУ и  

координатором 

Креативног тима 

ЕСТЕТСКО 

УРЕЂЕЊЕ 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА 

Састанак са 

представницком 

Тима за 

самовредновање 

Није одржан, идеја у 

ходу прерађена 

 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци ужег 

Креативног тима у 

циљу евалуације 

завршене 

манифестације 

 

Обављени 

електронским путем 

ради ефикасније 

употребе времена 

Чланови ужег 

Креативног 

ликовног тима и 

координатор 

Креативног тима 

Евалуација рада 

ликовног 

креативног тима 

09.03, 2017, 

12.07.20017 

координатор и 

чланови Креативног 

ликовног тима  

Евалуација рада 

драмског, ликовног 

и музичког  

креативног тима 

27.04.2017 Координатори сва 

три тима у сарадњи 

са Управом ПУ 

Писање акционог 

плана и планирање 

за наредну школску 

годину на основу 

евалуације 

12.07. 2017 координатор 

Креативног 

ликовног тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 
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Креативно - драмски тим 

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанци 

представника 

драмског, ликовног 

и музичког  тима 

21.Септембар 2016 

 

Представник Управе 

и представници сва 

три тима 

Састанак 

представника 

тимова поводом 

организације  

29.09.2016 Представник Управе 

и представници сва 

три тима, 

представници свих 

РЈ које учествују у 

манифестацији  

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

06.октобар.2016 Чланови  Креативног 

тима 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" 

 

 

 

Састанак са 

директором 

установе и 

координаторима 

драмског, ликовног 

и музичког  тима 

14.октобар.2016 

08.11.2016 

Директор установе, 

помоћник директора 

установе, 

координатори 

драмског, ликовног 

и музичког  тима 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

08.12.2016. Чланови ликовног 

Креативног тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

ПРОСЛАВЕ 

МЕЂУНАРОДНОГ 

ДАНА ДЕТЕТА 

Састанци 

представника сва 

три креативна тима 

у циљу 

разрађивања 

детаља плана 

организације 

прославе 

Ове године није 

било учествовања у 

манифестацији 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

УЧЕСТВОВАЊА 

РАДНИХ 

ЈЕДИНИЦА НА 

ДРАМСКИМ 

КОНКУРСИМА 

 

 

 

 

 

 

Припреме за 

манифестације, 

пробе тимова 

/ансамбла/ 

Током године координатор 

драмског тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

Учествовање на 

хуманитарној 

акцији у 

организовању ПУ 

„Лане“ у Земуну 

Новембар 2016 Вртић „Пинокио“ 

деца и васпитачи у 

сарадњи са 

координатором 

драмског тима и  

Управом ПУ 

Учествовање на 

манифестацији 

„Дечје драмске 

17.Мај месец 2016 Вртићи „Цицибан“ и 

ПП „Бели поток“ , 

координатор 
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радости- ДЕДАР“ драмског тима у 

сарадњи са Управом 

ПУ 

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

"ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА" 

Састанак са 

организатором 

"Фестивала 

здравља" 

29.03. 2017 

07.04.2017 

координатор 

драмског креативног 

тима, организатори 

„фестивала здравља“ 

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

Април 2017 координатор 

драмског креативног 

тима 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" -"САЈАМ 

НАУКЕ" 

Састанци 

представника 

васпитних група 

које учествују у 

манифестацији 

Током године, 

документација код 

стручне службе 

Представник стручне 

службе и 

координатор 

Креативног ликовног 

тима  

Учествовање на 

самој 

манифестацији 

Април 2017 Чланови  Креативног 

тима 

  

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

 

Позив члановима тима и формирање Драмског студија није 

заживело на предвиђен начин, те исти могу да се прикључе 

Креативном тиму Установе у оквиру кога функционишу Ликовни, 

Драмски и Музички тим. 

 

Креативно - музички тим  

 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ПУ "ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" - 

"ВАШАРИЈАДА" 

Састанци 

представника 

драмског, ликовног и 

музичког  тима 

21.Септембар 2016 

 

Представник Управе 

и представници сва 

три тима, 

представници РЈ 

„Невен“ 

ОРГАНИЗОВАЊЕ 

ПРОСЛАВЕ ДАНА 

УСТАНОВЕ ПУ 

"ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ" 

 

 

 

 

 

 

Састанак са 

директором установе 

и координаторима 

драмског, ликовног и 

музичког  тима 

14.октобар.2016 

 

Директор установе, 

помоћник директора 

установе, 

координатори 

драмског, ликовног 

и музичког  тима 

Састанак сва три тима 

поводом разраде 

плана. 

08.11.2016 Координатори сва 

три тима, 

руководилаца 

објекта  „Мала 

сирена“ 

 Увежбавање химне 

„Чика Јова Змај“, 

Новембар 2016. 

године 

Музички тим 
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песме „Београде“ и 

покретне игре „Лаза, 

материна маза“ 

дечијег хора радне 

јединице „Чика Јова 

Змај 2“ поводом 

отварања 

манифестације.  

 

 Састанак музичког 

тима – Изнети су 

предлози репертоара 

кое би могли 

увежбати са децом 

предшколских група 

по тематскм садржају 

предстојећих 

манифестација.  

10.11.2016. Присутно 7 

васпитача из 

различитих радних 

једница.  

УЧЕСТВОВАЊЕ У 

МАНИФЕСТАЦИЈИ 

"ФЕСТИВАЛ 

ЗДРАВЉА" 

Састанак са 

организатором 

"Фестивала здравља" 

29.03. 2017 

 

координатор 

ликовног 

креативног тима, 

организатори 

„Фестивала 

здравља“ 

Учествовање на самој 

манифестацији 

Април 2017 Чланови тима 

УЧЕСТВОВАЊЕ 

НА ФЕСТИВАЛУ 

МУЗИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

„ЦВРЧАК“ 

Организација одласка 

на фестивал   

 

Март 2017. године Музички тим и 

учесници из 

објеката „Невен“, 

„Чика Јова Змај 2“ и 

„1001 радост“ 

 

Учешће на фестивалу  15.03.2017.  Музички тим и 

учесници из 

објеката „Невен“, 

„Чика Јова Змај 2“ и 

„1001 радост“ 

Одлазак на 

евалуацију фестивала 

и доделу награда  

 

22.03.2017. Координатор 

музичког тима и 

учесници из 

објеката „Невен“, „ 

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  
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Организовање 

доласка научника из 

истраживачке 

станице „Петница“  

 

Април 2017. године Координатор 

музичког тима 

Учествовање на самој 

манифестацији 

Април 2017 чланови  

Креативног 

ликовног и 

музичког  тима 

ЕВАЛУАЦИЈА 

АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

Састанци ужег 

Креативног тима у 

циљу евалуације 

завршене 

манифестације 

Обављени 

електронским путем 

ради ефикасније 

употребе времена 

Чланови ужег 

Креативног 

ликовног тима и 

координатор 

Креативног тима 

Евалуација рада 

драмског, ликовног и 

музичког  креативног 

тима 

27.04.2017 Координатори сва 

три тима у сарадњи 

са Управом ПУ 
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7. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

 

7.1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ  

 

РЕДНИ 

БР. 

ТЕМА РЕАЛИЗТАТОРИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. -Разматрање и усвајање Извештаја 

о раду Установе за радну 

2015/2016. Годин 

- извештај о раду Директора 

-Разматрање и усвајање Плана рада 

Установе за радну 2016/2017. 

годину 

 

 

Директро Установе, 

стручна служба 

 

13.09.2016. године 

2.  

-Извештај о инспекцијском надзору 

у ПУ 

-Примери добре  –  радови са 

стручних сусрета:  

Директор  

Установе, стручна 

служба, васпитачи, 

медицинске сестре 

васпитачи 

29.06. 2017 

 

 

 

 

На другом већу (29.06.2017.) су презентовани следећи радови: 

1. Улога партнерских односа ментора, приправника и стручних сарадника у унапређивању 

квалитета рада ПУ“  

- Стручни сарадници,  педагози Снежана Копривица и Тања Матић 

2. „Тематски карневал – завршна активност Акционог плана“ 

- Објекат „Бисери“ – вртић 

Презентатори: Мира Ђорђевић, васпитач и Снежана Копривица, педагог. 

3. „ Уметност у дечјем свету“ 

- Објекат „Љоља“ - вртић 

4. „Сликовнице на зиду „ пројекат 

-  Објекат „ Шећерко“ јасле 

 

 

 

7.2. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Током радне 2016/17. године Педагошки колегијум старао се о осигурању и 

унапређивању васпитно-образовног рада установе, пратио је остваривање програма 

васпитања и образовања и вредновао је резултате рада васпитача и стручних сарадника. 

Разматрао је питања и давао је мишљење у вези са пословима директора.  
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7.3. АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

У радној 2016/2017.години Актив за развојно планирање континуирано је пратио 

остваривање Акционог плана Развојног плана. С обзиром да је завршен петогодишњи циклус 

самовредновања и да је потребно израдити нови Развојни план, Актив за развојно планирање 

ће у наредној години израдити нов Развојни план Установе за период 2017. – 2022.године. 

 

 

 

 

7.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

За спровођење програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања 

формиран је Тим, кога чине: педагози, психолози, социјални радник, педагог за физичко 

васпитање, сарадник за превентивно здравствену заштиту, васпитач, медициснка сестра 

васпитач и представник Савета родитеља. Основни циљ рада овог Тима јесте унапређење 

квалитета живота деце применом мера превенције за стварање безбедне и сигурне средине за 

живот и рад деце и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље у Установи. 

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

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

васпитним установама,  на основу одлуке  директора Предшколске установе „Чика Јова Змај“ 

 Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања чине: 

 

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

2. Александра  Црвенић - стручни сарадник- педагог, члан 

3. Мина Грујин–стручни сарадник- психолог, члан 

4. Мирослава Јоксимовић - стручни сарадник- психолог, члан 

5. Гордана Трмчић - сарадник- социјални радник, члан 

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

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

8. Љиљана Нешовић – васпитач, члан 

9. Милица Миловановић – мед.сестра васпитач, члан 

10. Драган Станковић, представник родитеља, члан 

 

Циљеви рада тима: 

 

- Стварањe безбедне средине за боравак деце. 

- Стварањe и неговањe климе прихватања, толеранције, уважавања. 

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

реаговања у случајевима сумње на насиље. 

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

деце. 
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Задаци чланова Тима су да:  

 

- Припрема програм заштите; 

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

тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;  

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

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

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

 насиља, злостављања и занемаривања деце ; 

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

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

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

интервентне 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. 

 

 

Планиране и реализоване активности Тима 

 

Годишњим планом рада Тима предвиђене су 

следеће активности: 

Реализација 

- Семинар “ Од агресивности до креативности“ Семинар је одржан 26.11.2016.године у објекту 

„Чика Јова Змај 1“. 

- Информисање родитеља писаним путем – 

израда информатора за табле и кутке за 

родитеље 

У октобру израђен флајер о раду Тима за 

заштиту. 

- Едукација Савета родитеља ПУ  кроз 

предавање „Шта треба да знамо...“ 

Едукација није спроведена због других 

послова Тима (интервентне активности и 

реализација радионица за запослене). 

- Избор и реализација активности са децом 

(превенција насилног понашања у групи, 

развијање кооперативних односа, толеранције, 

конструктивно превазилажење сукоба...) 

Извештај о овим активностима  сачињен након 

што су из објеката  достављени попуњени 

формулари и део је документације Тима 

- Поступање по процедурама које се односе на 

поступање у конкретним ситуацијама насиља, 

злостављања и занемаривања 

Тим  је поступао по процедурама у 

конкретним ситуацимама (детаљније у 

докумнетацији Тима). 

- Вођење прописане документације (Образац 1, 2 

и 3) и  чување документације 

Прописана документација се правилно води и 

чува.  

 

У плану за период јануар-април 2017.године планирани су стручни активи „Превенција 

насиља“ који су одржани у новембру. У новембру месецу су одржане радионице на тему 

„Примена протокола о заштити деце“ на којима су присуствовали руководиоци свих објеката и 

по једна члан ширег тима за заштиту деце. Учесници радионица су имали задатак да ту 

радионицу спроведу у својим објектима (детаљније у извештају о радионицама). 
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Редовне и ванредне седнице Тима 

 

На почетку радне 2016/17.године,  у септембру 2016. године, директор Установе је 

именовао чланове Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. На 

Васпитно-образовном већу, одржаном 14.09.2016. године, запослени су упознати са 

извештајем о раду Тима за радну 2015/16. годину и планом рада Тима за радну 2016/17. 

годину. 

 

Редовне седнице: 

 

- Прва редовна седница Тима одржана је 19.09.2016 године. на којој су се чланови упознали са 

извештајем  Тима из претходних година, договорен је начиин рада Тима и активности у 

наредном периоду.дати предлози за представнике ширег Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања на нивоу свих објеката и договорено је да сви руководиоци 

објеката доставе измене чланова ширег Тима (ако измена има). 

- Друга редовна седница одржана је 4.10.2016.године. на којој су се  нови чланови Тима 

упознали са интерним правилником „Процедуре у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање у ПУ „Чика Јова Змај““. 

-Трећа редовна седница одржана је 01.11.2016.године на којој су Горда Божовић и Александра 

Црвенић приказале нацрт радионица за запослене. Договорена је динамика реализација 

радионица.  

 

Ванредне седнице: 

 

- Прва ванредна седница је одржана 19.10.2016.године на којој се говорило о актуелним 

дешавањима у ПУ „Чика Јова Змај“, планираном семинару „Од агресивности до креативности“  

и планираним радионицама за запослене. 

- Друга ванредна седница одржана је 28.11.2016.године и на њој је донет закључак Тима о 

повреди детета у објекту „Љиљан“. 

- Трећа ванредна седница одржана је 6.12.2016.године одржана је на иницијативу директор 

Установе, на којој су прикупљене додатне инфромације о догађају у објекту „Љиљан“, након 

разговора са родитељем детета М.В.  

- Четврта ванредна седница одржана је 16.12.2016.године одржана је на предлог  директора 

установе. Директор Установе презентовао предузете кораке у вези повреде детета у објекту 

„Љиљан“ и  наложила Тиму да сви чланов обиђу објекта „Љиљан“ и да сачине извештај, да 

педагози и психолог спроведу педагошки надзор  и да сачине извештај. 

- Пета ванредна седница одржана је 27.12.2016. године на којој су чланови Тим за заштиту 

деце и   и стручни сарадници који су спровели  педагошки надзор у објекту „Љиљан“ поднели 

извештаје директору.  
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Интервентне активности Тима 

 

У периоду септембар-децембар 2016.године Тим је спроводио следеће интервентне 

активности:  

 

- Сумња на насиље над децом од стране родитеља у објекту „Чика Јова Змај 1“ 

- Повреда детета у другој млађој групи објекта „Сестре Букумировић“ 

-    Повреда детета у старијој групи објекта „Пинокио“ – октобар 2016. 

- Повреда детета у првој старијој групи објекта „Љиљан“ – новембар 2016 

- Сумња на занемаривања детета из средње групе објекат „Невен“- децембар 

- Сумња  на занемаривање детета од стране васпитача, средња група, објекат „Невен“ 

вртић, мај 2017. 

 

Приликом обиласка наведених објеката од стране дела Тима за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања,  а на основу  изјава васпитача, увида у књигу васпитно 

образовног рада, књигу неге и васпитно образовног рада, разговора са запосленима и 

родитељима, закључено је да је неопходно да се укључи цео Тим у објекту „Љиљан“, а за 

остале ситуације да се настави праћење дешавања у објектима од стране стручних сарадника и  

сарадника објекта  и ужег Тима за заштиту деце на нивоу објекта. 

 

 

Превентивне активности Тима 

 

Стручно усавршавање Тима и едукација запослених  

 

-  26.10.2016. године реализован је семинар „Од агресивности до креативности“. 

- У периоду од 22-25. новембра 2016. године, одржао 4 тросатне радионице за  руководиоце 

свих објеката и чланове ширег тима за заштиту , са темом: Примена протокола за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања. Учествовало је 74 запослених и један родитељ. Сви 

учесници су били обучени за држање исте радионице у својим објектима и  у децембру 2016. 

године и јануару 2017. године су реализовали  радионицу у својим објектима и након тога 

доставили извештај Тиму реализованим активностима. 

- Дана, 28.12.2016. године одржано је предавање за сестре на превентиви и ужи Тим за 

заштитиу деце, као и радионица са децом предшколског узрасата у објкту „Мала сирена“, на 

тему „Трговина људима“ 

 

- Свим објектима послат материјал -интерни правилник „Процедуре у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање у ПУ „Чика Јова Змај“ 

- Послат материјал за примену у раду са децом , за све вртиће, под називом „Вртић без 

насиља“ ( кооперативне игре и активности, примери). 

 

О наведеним активностима  постоји и чува се адекватна документација. Чланови тима 

континуирано прате стање на терену по питању заштите деце. 

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

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

образовање предлози запослених су да се наставе  активи на нивоу објекта  на тему заштите 

деце од насиља, мера превенције, упознавање са процедурама, препорука литературе... 
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7.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Током радне године Тим за инклузивно образовање био је, углавном, усредсређен на 

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

мера индивидуализације, обуку и припреме васпитача за индивидуални рад са децом са 

тешкоћама у развоју. Обука се одвијала на лицу места, а у складу са њиховим потребама и 

редовним активностима у групи. Рад Тима за инклузивно образовање обухватао је и 

индивидуални рад дефектолога са децом који је реализован у редовним групама, као и 

континуирани рад са родитељима у вези са усаглашавањем ставова и рада са децом, како у 

кућним условима, тако и вртићу. 

Чланови Тима укључени су у пројекат „Рано препознавање поремећаја говора и социо-

емоционалног развоја деце“ који се претходних година реализовао у јаслицама “1001 радост“ а 

који је ове радне године проширен на јаслице „Дизниленд.“ Тим поводом одржавани су 

састанци са запосленима јаслица “Дизниленд“ ради едукације, а након тога су одржани 

родитељски састанци у oбјектима који су укључени у овај пројекат“1001 радост“ и 

„Дизниленд“. 

Редовни састанци Тима одржавани су током радне године у складу са планираним 

активностима тима. 

Чланови Тима узели су учешће на Конференцији “Дете са поремећајем аутистичног 

спектра у вртићу и школи“ као и на Конференцији којa je организована под покровитељством   

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. На конференцији је 

представљен нови пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ и остале 

реализоване планиране активности у Републици Србији на теме повећања обухвата деце и 

реформе у предшколском систему, успешности и тешкоће у уписивању у предшколске 

установе деце из осетљивих ромских породица, одржавање интересовања родитеља за 

континуирано дечје похађање вртића, институционално праћење и пружање помоћи 

породицама од рођења детета (ангажовање различитих институција). 

 

Процедуре уписа деце које имају потребу за додатном подршком  

 

У радној 2016/17.години Тим за инклузивно образовање је сарађивао са Уписном 

комисијом ради стицања увида у број деце која имају потребу за додатном подршком и давао 

је своје стручно мишљење по питању распоређивања деце по објектима и групама, а у складу 

са могућностима и капацитетима ПУ. У току уписа вођени су разговори са родитељима деце 

која имају потребу за додатном подршком, ради бољег увида у стање деце у коме се налазе. 

Након свега наведеног, састављени су коначни спискови који су се делили на спискове са 

децом која имају мишљење Интерресорне комисије и другу децу која имају потребу за 

додатном подршком, али не и мишљење Интерресорне комисије. Спискови су били ажурирани 

на недељном нивоу, да би тренутни број, али не и коначни био 33-оје деце.  

 

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

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

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

бораве деца која имају потребу за додатном подршком. Организовање актива, семинара, 

тематских родитељских састанака у вези инклузије , као и давање практичних примера за рад 

са децом. 
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7.6. РЕАЛИЗАЦИЈА  ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ДЕЦЕ 

ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА 

 

У радној 2016/2017.години формиран је Тим за за укључивање деце из 

маргинализованих група. У складу са специфичностима  и потребама наше ПУ , Тим је урадио 

план рада за радну 2016/2017.годину. 

На првом састанку договорене су активности за реализацију планираног.  Осмишљени 

су начини за повећање обухвата ромске деце у четворочасовни ППП. Чланови тима су, током 

године, обишли све групе четворочасовног ППП. Приликом обилазака остварен је увид у број 

деце из маргинализованих група. Од укупно 451 детета које борави  у 30 васпитних група 

четворочасовног ППП, 36 припада овој категорији деце. Такође, планиране  су  активности у 

сарадњи са локалном заједницом: представницима месних заједница, Дома здравља Вождовац, 

Општине Вождовац. 

Остварена је сарадња са стручним тимом Фондације за отворено друштво Србије, а које 

је подржано од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. Сарадња је била у виду истраживања  чији је циљ био да пружи смернице за развијање 

политика и пракси, које ће допринети унапређењу услова за развој, учење и социјалну 

инклузију деце предшколског узраста. Чланови Тима радили су на прикупљању података  за 

израду ,,Студија о могућностима и изазовима (препрекама) за рани развој, образовање и 

социјалну инклузију деце предшколског узраста из ромске националне мањине''. Чланови 

Тима присуствовали су Конференцији коју је организовала „Светска банка“ у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Нордик траст 

фондом уз партнерство са УНИЦЕФ-ом, ЦИП-ом, Фондацијом Новак Ђоковић, Фондом за 

отворено друштво, Црвеним крстом Србије на тему Конференције “Укључивање деце из 

осетљивих група у предшколски систем.“ На конференцији је представљен нови пројекат 

„Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ и остале реализоване планиране 

активности у Републици Србији на теме повећања обухвата деце и реформе у предшколском 

систему, успешности и тешкоће у уписивању у предшколске установе деце из осетљивих 

ромских породица, одржавање интересовања родитеља за континуирано дечје похађање 

вртића, институционално праћење и пружање помоћи породицама од рођења детета 

(ангажовање различитих институција). 

Васпитачи, чланови Тима износили су своја искуства у раду са децом из 

маргинализованих група и указано је на значај сарадње са ромским асистентом при ОШ 

,,Бранислав Нушић''. 

Започете активности Тима наставиће се и у наредном периоду. 
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7.8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

Током радне 2017/18. године ужи тим за самовредновање у сарадњи са директором 

Установе реализовао је самовредновање области дечји развој и напредовање чиме је 

заокружен петогодишњи рад на самовредновању седам основних области рада ПУ. 

Ужи тим за самовредновање броји 11 чланова : 

1. Тања Матић педагог 

2. Вера Цвијановић педагог 

3. Снежана Копривица педагог 

4. Александра Црвенић педагог 

5. Мирослава Јоксимовић психолог 

6. Вера Грба медицинска сестра на превентиви 

7. Кристина Николић медицинска сестра васпитач 

8. Јелена Пантелић васпитач 

9. Тања Ресановић васпитач 

10. Мирјана Трајковић васпитач 

11. Горица Матић васпитач 

 

У свим активностима тима учествовала је Горда Божовић психолог.  

Током радне године тим је спроводио активности према плану усклађујући време 

реализације са осталим радним обавезама чланова тима. 

Реализоване активности Време 

реализације 

Исходи 

Састанак чланова ужег тима за 

самовредновање у циљу  анализе 

изабране области за 

самовредновање  

2.11.  2016. 

„Шећерко“ 

вртић 

Дефинисан план рада ужег тима 

за самовредновање, анализирана 

област дечји развој и 

напредовање, разматране 

потенцијалне тешкоће у раду 

 

 Састанак  чланова ужег тима за 

самовредновање у циљу анализе 

могућих извора доказа за 

индикаторе   

16.12.2016. 

„Шећерко“ 

вртић 

 

Дефинисани извори доказа и 

предлог инструмената; 

договорено да се припреми 

писани материјал у вези са 

посматрањем и праћењем за све 

објекте, подељени задаци 

Састанци чланова ужег тима у 

циљу израде потребних 

инструмената за самовредновање 

области дечји развој и 

напредовање 

12.1.2017. 

„Бисери“ 

Према подели задатака , педагози 

су израдили радне  верзија 

инструмената – упитник за 

васитаче, протокол за праћење 

активноси и интервју са децом 

Састанци чланова ужег тима у 

циљу израде потребних 

инструмената за  самовредновање 

области дечји развој и 

напредовање 

17.1.2017.  

„Дечја радост“ 

Према подели задатака , педагози 

и психолог Г.Божовић израдили  

су радну  верзију инструмената – 

чек листа за анализу 

документације групе 
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Рад тима је документован кроз план рада и извештај о раду, записнике са састанака, 

израђене инструменте; сви подаци прикупљени на терену уз коришћење инструмената се 

чувају.  

Извештај о реализацији самовредновања области дечји развој и напредовање биће 

презентован на Васпитно-образовном већу на почетку радне 2017/18.године.  

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

унапређења сарадње са тимом за самовредновање добијени су следећи предлози од 

запослених: одржавање састанака на нивоу објеката, организовање више актива и семинара, 

слање потребне литературе по објектима, помоћ при самовредновању (савети у вези 

самовредновања), израда брошура и информатора, повезивање објеката у циљу размене 

искустава из одређене области. 

 

 

 

Припрема писаног материјала 

„Посматрање и праћење: средство 

за одлучивање у планирању“ 

фебруар 2017. 
Педагози тима, психолог Горда 

Божовић 

Састанак чланова ужег тима у 

циљу анализе инструмената и 

израда плана самовредновање 

8.3.2017.  

Управа  

Урађена финална верзија 

инструмената, направљен план 

самовредновања – одређен 

узорак, формирани мини тимови 

за рад на терену 

Припрема за самовредновање  

 

16.3.2017.  

Управа 

Израђен план обилазака објеката, 

договорен начин рада у 

објектима, урађен захтев за 

умножавање инструмената и  

писаног материјала 

„Посматрање и праћење: средство 

за одлучивање у планирању“ за 

све објекте 

Обилазак објеката са циљем 

спровођења самовредновања рада 

ПУ у области дечји развој и 

напредовање 

19. до 

25.4.2017.  

Мини тимови обишли 42 

васпитне групе у 12 објеката –  

Чика Андра 2, Сестре 

Букумировић вртић и јасле, 

Пинокио, Љоља вртић и јасле, 

Плави чуперак, 1001 радост вртић 

и јасле, Мила Јевтовић, Радосно 

детињство, Цицибан, Дечја 

радост, Ђулићи  и Наша деца. Уз 

коришћење инструмената 

прикупљени потребни подаци   

Анализа и обрада прикупљених 

података за област  дечји развој и 

напредовање 

мај/ јун 2017. Обрађени подаци  

Израда извештаја о спроведеном 

самовредновању области дечји 

развој и напредовање 

јун  2017. Урађен извештај 
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8. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ УСТАНОВЕ 
 

Током радне 2016/17. године, тим за самовредновање рада Установе, уз подршку 

директора и помоћника директора и чланова ширег тима, извршили су самовредновање 

области Дечији развој и напредовање. 

Самовредновање је вршено на узорку од 42 васпитне групе (старије јаслене, старије и 

припремне вртићке групе) у 12 објеката: Чика Андра 2, Сестре Букумировић вртић и јасле, 

Пинокио, Љоља вртић и јасле, Плави чуперак, 1001 радост вртић и јасле, Мила Јевтовић, 

Радосно детињство, Цицибан, Дечја радост, Ђулићи  и Наша деца.  

 

ДЕЧИЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

Коришћени инструменти: Чек листа за анализу документације, Протокол посматрања 

активности у васпитној групи, Анкета за васпитаче и медицинске сестре васпитаче.  

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

самовредновање на следећи начин: 

Подаци добијени уз коришћење чек листа за процену документације и протокола за 

посматрање активносту у васпитној групи, обједињени су и израчуната је просечна оцена 

сваког индикатора. Скала којом је процењиван степен присутности одређеног индикатора, је 

четворостепена скала (1 – није присутно, 2 – у мањој мери присутно, 3 – у већој мери 

присутно, 4 – присутно у потпуности).   

Подаци добијени анкетом за васпитаче изражени су квалитативно и кванитативно 

(процентуално).  

Термин васпитач односи се на васпитаче у вртићима и медицинске сестре у јаслама, 

осим ако није другачије назначено.  

 

Опис и процена стандарда  3.1 Деца су мотивисана и активно укључена у игре и 

активности 

 

Анализом података констатовано је следеће:  

 

3.1.1.Заједничку делатност карактерише партнерски однос дете-васпитач. 

Анализом података добијених протоколом посматрања активности у васпитној групи  

добијени су следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3,80 (у вртићу 3,82, а у јаслама 3,77). Приликом 

посматрања активности уочено је да је васпитач у већини случајева активни учесник у игри и 

активностима деце тј. не доминира током активности. У већини случајева је присутно лично 

обраћање детету. Такође, васпитачи реагују на дечију иницијативу и подржвају је, подстичу 

децу на следеће кораке и усложњавају захтеве када је то оптимално. Квалитет комуникације са 

децом је на високом нивоу, тачније васпитачи ненаметљиво подсећају децу на задатак, 

подстичу на истрајност и нуде помоћ.  

Анализом података добијених анкетом за васпитаче добијени су следећи резултати:  

На питање шта је васпитачима важно у игри и активностима са децом, од укупног броја 

анкетираних, 74% допушта деци да преузму иницијативу у игри, 81% посматра и укључује се 

по потреби и по позиву деце, а 43% васпитача предлаже деци и указује на могућа решења. 

Такође им је важно да подстичу децу, да их мотивишу, да су сва деца укључена, да активност 

буде прилагођена потребама деце, да стекну нова знања, да изграде партнерски однос са 

децом.  
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3.1.2. Васпитачи и деца заједно учествују у истражвању и решавању различитих 

проблема.  

Анализом података добијених протоколом посматрања активности у васпитној групи  

добијени су следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3,71 (у вртићу 3,69, а у јаслама 3,73). Приликом 

посматрања активности уочено је да васпитачи указују деци поштовање и уважавају њихово 

мишљење. До изражаја су дошле различите улоге васпитача – модерира, посматра, пита, 

предлаже, учествује. У већини случајева, васпитач се игра заједно са децом.  

 

3.1.3. Васпитачи доприносе развијању дечије игре и активности. 

Анализом података добијених протоколом посматрања активности у васпитној групи  

добијени су следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3,56 (у вртићу 3,82, а у јаслама 3,30). Приликом 

посматрања активности уочено је да васпитач прати дечију игру и нуди нове/различите 

материјале и средства, даје предлоге за усложњавање и развијање дечије игре у складу са 

узрастом деце. У већини случајева, у складу са узрастом, васпитач подстиче децу да 

постављају питања, искажу своја мишљења и предлоге, и учествују у одлучивању о 

активностима, мења план у складу са њиховим потребама и интересовањима.  

Анализом података добијених анкетом за васпитаче добијени су следећи резултати:  

На питање на који начин подржавате и подстичете слободно игру детета, 79% 

васпитача истиче да то чини додавањем нових материјала, 67% васпитача демонстирирањем 

нових могућности коришћења материјала, а 54% постављањем питања деци. Васпитачи 

слободно игру подржавају и постичу тако што формирају нове центре интересовања, уводе 

нове материјале.  

 

3.1.4. Дете има могућности да се игра самостално, са другом децом, уз учешће и подршку 

одраслих.  

Анализом података добијених протоколом посматрања активности у васпитној групи  

добијени су следећи резултати:  

 Просечна оцена за овај индикатор је 3,23 (у вртићу 3.21, а у јаслама 3,25). Приликом 

посматрања активности уочено је да се деца групишу по сопственом избору (васпитач по 

потреби утиче на састав група у зависности од сложености задатака, врсте материјала...). У 

вртићу дете има прилику да бира између више понуђених активности, материјала, задатака, 

простора за игру, док је у јаслама та прилика присутна у складу са узрастом деце.  

Анализом података добијених анкетом за васпитаче добијени су следећи резултати: 

На скали од 1 до 4 васпитачи су процењивали колико дете има могућност да се игра 

самостално, са другом децом, уз учешће и подршку одраслих. Од укупног броја анкетираних 

76% васпитача процењује да дете има у потпуности могућност да се игра самостално, са 

другом децом или уз учешће и подршку одраслих. Њих 22% сматра да је та могућност 

заступљена у већој мери, док њих 2% сматра да у мењој мери заступљена. Као образложење 

наводе да је самостална игра деце, игра деце са другом децом и учешће и подршка одрасли 

веома важна али да у неким случајевима је тешко остварити због већег броја деце у групи и 

због тешкоћа неке деце у комуникацији са вршњацима.  

 

3.1.5. У игри и активностима дете и васпитач прузимају различите улоге (партнер, 

модератор...). 

Анализом података добијених протоколом посматрања активности у васпитној групи  

добијени су следећи резултати:  
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 Просечна оцена за овај индикатор је 3,86 (у вртићу 3,95, а у јаслама 3,77). Приликом 

посматрања активности уочено је да васпитачи у већини случајева прате и посматрају децу, 

дају предлоге, организују богату и подстицајну физичку и социјалну средину. Васпитачи у 

већини слуачајева пружају подршку, помоћ и информације, моделују понашање, поступке и 

технике, пружају повратне информације деци. Деца такође имају различите улоге, учествују, 

посматрају, предлажу, помажу, демонстрирају.  

 

3.1.6. Дете је укључено у процес документовања сопственог развоја. 

 Анализом података добијених кроз интервју са децом закључује се да у вртићу сва деца 

знају да покажу свој рад на паноу и свој портфолио, а у јаслама већина деце зна да покаже свој 

рад на паноу и свој портфолио. У свој портфолио деца су највише стављала своје ликовне 

радове. 

Анализом података добијених анкетом за васпитаче добијени су следећи резултати:  

На питање како је дете укључено у документовање сопственог развоја, 94% васпитача 

наводи да деца повремено разгледају своји портфолио, 49% васпитача истиче да деца бирају 

садржаје за свој портфолио.  

 

Закључак: 

У Предшколској установи „Чика Јова Змај“ деца су мотивисана и активно укључена у игре и 

активности. Васпитачи и деца заједно учествују у истраживању и решавању различитих 

проблема. Васпитачи доприносе развијању дечије игре и активности. У игри и активностима 

деца и васпитачи преузимају различите улоге. Деца у великој мери имају могућност да се 

играју самостално, са другим децом, уз учешће и подршку одрасллих, али у неким случајевима 

је то тешко остварити због већег броја деце у групи и због тешкоће неке деце у комуникацији 

са вршњацима. Деца су у већини случајева укључена у процес документовања сопственог 

развоја.  

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Предлог је да деца више буду укључена у избор садржаја за свој портфолио. Такође, у циљу 

стварања бољих услова за самосталу игру деце, потребно је водити рачуна о броју деце у 

групи.  

 

Начин праћења остваривања: 

Непосредни увид у активности и интервју са децом.  

 

Опис и процена стандарда  3.2. Праћење напредовања деце у развоју и учењу у основи је 

процеса васпитно-образовног рада 

 

Анализом података констатовано је следеће:  

3.2.1. У процесу праћења јасно су дефинисани циљеви и начини њиховог остваривања.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 2,11 (у вртићу 2,07, а у јаслама 2,15). Увидом у 

књиге васпитно-образовног рада и Књиге неге и васпитно-образовног рада, портфолија група 

и портфолија деце, уочава се да се процес посматрања деце у мањој мери планира у наведеној 

документацији. Тачније, у оквирном и дневном плану, у мањем броју случајева је наведено 

које податке, како и на који начин васпитачи планирају да прикупе.  

Анализом података добијених анкетом за васпитаче добијени су следећи резултати:  
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Напитање како долазе до податакак о деци, 83% васпитача наводи да до података о 

деци долазе свакодневним посматрањем у различим ситуацијама, 61% то чини применом 

иструмената посматрања, док 30% унапред планира шта ће да посматра, место и време 

посматрања. До података долазе и путем индивидуалних разговора са родитељима и 

анкетирањем родитеља. 

 

3.2.2. Систематско праћење је у функцији програмирања васпитно-образовног процеса.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 2,44 (у вртићу 2,38, а у јаслама 2,5). Увидом у 

књиге васпитно-образовног рада и Књиге неге и васпитно-образовног рада, тачније у 

образложењу теме, дневној евалуацији, дневном плану и белешкама о деци, уочено је да је у 

мањој мери присутно да је систематско праћење у функцији програмирања васпитно-

образовног рада.  

Анализом података добијених анкетом за васпитаче добијени су следећи резултати:  

На питање за које потребе користе податке систематским посматрањем, 92% васпитача 

наводи податке добијене систематским посматрањем користе у сврху планирања. Њих 79% 

податке користи за писање бележака о деци, а 57% за дечији портфолио.  

 

3.2.3. Развој и напредовање деце прати се у различитим активностима и ситуацијама.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3, 82 (у вртићу 3,78, а у јаслама 3,85). Увидом у 

Књиге васпитно-образовног рада, Књиге неге и васпитно-образовног рада, документацију 

сестре на превентиви и документацију групе уочава се да постоје белешке, фотографије, 

протоколи који „покривају“ све аспекте живта детета: рутине, организоване и спонтане 

актиновсти, боравак напољу... Графикони тежине и висине деце уредно се воде.  

Анализом података добијених анкетом за васпитаче добијени су следећи резултати:  

На питање у којим ситуацијама васпитачи најчешће систематски прате развој и 

напредовање деце, васпитачи наводе следеће: у току слободних и усмерених активности; када 

примете промену у понашању детета. 

 

3.2.4. Родитељи су укључени у процес праћења и документовања дечијег развоја.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3,19 (у вртићу 3, а у јаслама 3,38). Увидом у Књиге 

васпитно-образовног рада, Књиге неге и васпитно-образовног рада и портолија деце и група, 

уочава се да су родитељи укључени у процес праћења и документовања дечијег развоја. Они 

портфолији, у чију израду су укључени родитељи, садрже фотографије донете од куће, 

белешке родитеља о понашању и реакцијама код деце, анкете за родитеље.  

Анализом података добијених анкетом, за васпитаче донијени су слдећи резултати: 

На питање на који начин укључују родитеље у праћење дечијег раѕвоја и напредовања, 

83% васпитача родитеље укључује путем организовања радионица; 69% разменом путем 

отворених врата; 45% израдом дечијих портфолиа; наводе се и следећи начини укључивања 

родитеља: интерактивни панои, тематски родитељски састанци, гостовање родитеља у групи, 

индивидуални разговори. 
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3.2.5. Родитељи се квартално информишу о дечијем напредовању и пружају им увид 

дечији радови и остала документација о детету.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3,38 (у вртићу 3,37, а у јаслама 3,38). Увидом у 

Књиге васпитно-образовног рада и Књиге неге и васпитно-образовног рада, тачније у 

записницима са родитељских састанка, записима индивидуалних разговора, фотографијама 

паноа и радова са паноа, уочава се да се родитељи квартално информишу о дечијем 

напредовању и пружају им се на увид дечији радови и остала документација о детету.   

Анализом података добијених анкетом, за васпитаче добијени су следећи резултати: 

Уочено је да родитељи имају могућност да када год пожеле имају увид у дечији 

портфолио, као и да васпитачи додатно сами нуде ту могућност и то 26% тромесечно, 21% 

месечно и 7% двонедељно.  

3.2.6. Анализа добијених података и процена напредовања резултат је тимског рада 

  Анализом података добијених анкетом, за васпитаче добијени су следећи резултати: 

На питање Н акоји начин сарађујете са собном колегиницом по питању праћења деце:а) 

у циљу размене информација, 96% случајева свакодневно, док је у 1% случајева размена веома 

честа; б) у циљу заједничкиг планирања посматрања и праћњења деце, сарадња са собном 

колегиницом је у 45% случајева по потреби, у 33% случајева је свакодневно или недељно, а у 

27% случајева иста сарадња је на месечном нивоу; в) анализу података о деци,  71%  васпитача 

раде заједно, а 26% васпитача раде наизменично. 

 

Закључак: 

У ПУ „Чика Јова Змај“ праћење напредовања деце у развоју и учењу, у већој мери је  у основи 

процеса васпитно-образовног рада. У процесу праћења рада у мањој мери су јасно дефинисани 

циљеви и начини њиховог остваривања. Деца се свакодневно посматрају у различитим 

ситуацијама, али посматрање у већини случајева није унапред планирано у документацији 

васпитне групе. Анализом наведене документације не увиђа се веза између систематског 

посматрања и праћења и планирања васпитно-образовног рада. Развој и напредовање деце 

прати се у различитим активностима. У већини објеката уочена је примена различитих 

инструмената за праћење дечијег развоја и напредовања. Родитељи су у великој мери 

укључени у процес праћења и документовања и то највише путем организовања радионица и 

„отворених врата“, док је у мањој мери присутно да су родитељи укључени у процес израде 

дечијег портфолија, али кад год пожеле имају могућност увида у дечији портфолио. Родитељи 

се у већој мери квартално информишу о дечијем развоју и напредовању и пружају им се на 

увид дечији радови и остала документација о детету. Информисање родитеља је у већини 

случајева путем паноа за родитеље или „отворених врата“. Родитељски састанци се ретко 

одржавају четири пута годишње. Анализа добијених података и процена напредовања резултат 

је тимског рада.  

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Потребно је унпред направити план посматрања и праћења деце и документовати план 

посматрања у Књизи васпитно-образовног рада и Књизи неге и васпитно-образовног рада. 

Потребно је анализирати податке добијене систематским посматрањем деце и користити их у 

сврху планирања и програмирања васпитно-образовног рада у групи. Такође је потребно 

пратити и документовати ефекте, напредовање деце. Потребно је родитеље више укључити у 

процес израде дечијег портфолија (путем анкета за родитеље, заједничких активности детета и 

родитеља код куће...).  
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Начин праћења остваривања: 

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

документацију васпитне групе. Увид и анализа дечијих портфолија. Анкетирање родитеља о 

квалитету сарадње са ПУ.  

 

Опис и процена стандарда  3.3. Деца остварују напредак у развоју и учењу 

 

Анализом података констатовано је следеће:  

 

3.3.1. Процена напредовања у развоју и учењу заснована је на анализи података 

добијених посматрањем, праћењем детета и увидом у разновсну документацију.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3,25 (у вртићу 3,19, а у јаслама 3,31). Увидом у 

Књиге васпитно-образовног рада, Књиге неге и васпитно-образовног рада и портфолија деце, 

уочено је да постоји допуна бележака о деци када се уочи напредак. Портфолија садрже чек 

листе за праћење дечијег развоја и напредовања. Чек листе које се најчешће користе су: Чек 

листе за праћење дечијег развоја и напредовања по аспектима развоја и Чек листе за процену 

комуникационих способности. Уочено је да у објектима у којима се развијају пројекти, 

користе се инструмени за праћење дечијег развоја и напредовања у складу са пројектом 

(„Наша деца“ - НТЦ програм, јасле „1001 радост “ – Рано препознавање поремећаја говора и 

социо-емоционалног развоја деце, „Пинокио“ – Монтесори).  

Анализом података добијених анкетом, за васпитаче добијени су следећи резултати: 

На питање на који начин врше процену дечијег развоја и напредовања, 79% васпитача 

наводи да то чине на основу свакодневних запажања о деци, 54% то чини упоређивањем 

напретка детета  односу на претходно стање и то уз помоћ исказа, цртежа, промена у 

понашању. Процену дечијег развоја и напредовања, 43% васпитача врши на основу 

коришћења инструмената за праћење дечијег развоја и напредовања, а 36% истиче да то чине 

периодичном анализом садржаја портфолиа. 

 

3.3.2. Процена напредовања деце којој је потребна додатна васпитно-образовна подршка 

врши се на основу педагошког профила.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 2,45 (у вртићу 2,89, а у јаслама 2). Увидом у 

документацију групе констатовано је да педагошки профил израђен у 7 вртићких и 1 јасленој 

групи. 

 

3.3.3. Процена напредовања је у функцији индивидуализације васпитно-образовног рада.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3 (у вртићу 2,63, а у јаслама 3,28). Увидом у Књиге 

васпитно-образовног рада, Књиге неге и васпитно-образовног рада и документацију групе, 

уочено је да је процесна напредовања интегрисана у план рада, израду средстава и одабир 

материјала, нарочито у јаслама.  

Анализом података добијених анкетом, за васпитаче добијени су следећи резултати: 

На питање у коју сврху користе податке добијене систематским посматрањем, 69% васпитача 

истакло је да податке добијене систематским посматрањем користе како би одредили задатке 
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за појединачно дете, 45% васпитача истиче да користи, како би одредили задатке за мање 

групе деце. Васпитачи су такође наводили да исте податке користе како би одрадили задатке 

за групу у целини, за планирање садржаја за наредни период, да преисоитају свој рад. 

 

3.3.4. Деца, укључујући и децу којој је потребна додатна васпитно-образовна подршка, 

остварила су напредак у различитим областима развоја.  

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3,16 (у вртићу 3,15, а у јаслама 3,17). Увидом у 

Књиге васпитно-образовног рада, Књиге неге и васпитно-образовног рада, инструмената за 

праћење дечијег развоја  напредовања и планове индивидуализације, уочава се да се белешке о 

деци у већини случајева допуњавају када се напредак уочи. Постоје белешке о деци по 

аспектима развоја. Уочава се да су деца остварила напредак у различитим областима развоја.  

  

3.3.5. О дечјем напредовању у развоју и учењу постоји разноврсна документација. 

Анализом података добијених чек листом за процену документације добијени су 

следећи резултати:  

Просечна оцена за овај индикатор је 3,54 (у вртићу 3,38, а у јаслама 3,69). Увидом у 

Књиге васпитно-образовног рада, Књиге неге и васпитно-образовног рада, портфолија група и 

деце, уочава се да постоји разновсна документација о деци. Од документације пороје чек листе 

за праћење, белешке о деци (анегдотске и текуће), дечији продукти, фотографије, аудио 

записи, цртежи, радни листови, подаци прикупљени од родитеља и анкете за родитеље. 

Најмање су присутни аудио записи и радни листови. 

 

Закључак: 

У ПУ „Чика Јова Змај“ процена напредовања у развоју и учењу у мањој мери је заснована на 

анализи података добијених посматрањем, праћењем деце и увидом у разноврсну 

документацију. Тачније, процена напредовања се у највећој мери врши на основу 

свакодневних запажања, док у мењој мери процену дечијег развоја и  напредовања чине на 

основу инструмената за праћење и напредовање деце и анализом садржаја портфолија. 

Процена напредовања деце којој је потребна додатна васпитно-образовна подршка врши се на 

основу педагошког профила  деце која већ имају документацију о било којој врсти тешкоће у 

напредовању. Процена напредовања је у већини случајева у функцији индивидуализације 

васпитно-образовног рада. Деца, укључујући и децу којој је потребна додатна васпитно-

образовна подршка, остварила су напредак у различитим областима развоја. О дечијем 

напредовању и развоју постоји разноврсна документација.  

 

Предлог мера за унапређивање стандарда:  

Потребно је више обратити пажњу на документовање уоченог напредовања деце кроз белешке 

о деци и дневне евалуације у Књизи васпитно-образовног рада, или на други начин по избору 

васпитача. Потребно је развијати праксу израде педагошких профила за сву децу са 

тешкоћама. 

 

Начин праћења остваривања: 

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

документацију.  
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9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  
 

  

Стручно усавршавање у радној 2016/17. години реализовано је кроз следеће облике: рад 

стручних органа Установе (Васпитно-образовног већа и стручних актива), реализација 

семинара у оквиру Установе и ван ње, учешће васпитача, медицинских сестара и стручних 

сарадника на стручним скуповима ван Установе, лично стручно усавршавање према 

интересовањима стручних радника. 

Стручно усавршавање планирано Годишњим планом рада је у највећем делу 

реализовано, чиме је значајан број васпитног особља имао прилику да се упозна са новим 

темама и садржајима, што је представљало подстицај за увођење иновација у васпитно- 

образовни рад. 

Ова област рада предшколске установе је током године унапређивана и кроз даљу 

примену Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, а кроз примену интерне листе бодовања различитих облика 

стручног усавршавања, документовање и планирање професионалног развоја васпитача и 

стручних сарадника (професионални порфолии). 

 

 

9.1.СТРУЧНИ АКТИВИ 

 

 

Годишњим планом Установе предвиђено је да се на нивоу сваког објекта формира 

Стручни актив васпитача који ће током године радити на одређеним задацима у оквиру 

одабране области. Сарадњом руководиоца Актива, руководиоца објеката и стручних 

сарадника почетком године дефинисани су задаци и активности у оквиру одабраних области. 

Сваки објекат је имао састанке За евалуацију акционих планова руководиоцима стручних 

актива достављени су упитници (видети прилог бр. 3). Евалуацију одабраних области 

реализовали су руководиоци актива. Документовање акционих планова одвијало се у 

посебним свескама које се налазе у сваком објекту. 

 

 

9.1.1. СТРУЧНИ АКТИВИ ВАСПИТАЧА 

 

 

Како би се постигла систематичност приказа реализације акционих планова на нивоу 

вртића, определили смо се за кратко обједињавање података према изабраној области на 

коју се план односи. Детаљан извештај о реализацији акционих планова се налази у самим 

објектима. 

 

Област: Васпитно-образовни рад 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Област Тема Циљ  

„Мила 

Јевтовић“ 

Васпитно-

образовни рад 

Уређење 

дворишта 

Осмислити и реализовати 

промене у дворишту како би 

деци понудили већи број 
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активности које ће сами 

бирати 

„Дизниленд“ Васпитно-

образовни рад 

На путу око 

света 

Упознавање култура и обичаја 

других земаља и народа 

„Љоља“ Васпитно-

образовни рад 

Од игре до 

знања 

Кроз вербалну и невербалну 

комуникација развијање 

навика здравог живота, 

истраживање сопствених моћи 

и граница.  

„Сестре 

Букумировић“ 

Васпитно-

образовни рад 

Вртић као 

део 

друштвене 

средине 

Физичка и социјална средина 

као фактор у развојном 

циклусу и процесу. 

„Чика Андра 

2“ 

Васпитно-

образовни рад 

Све што знам 

научио сам у 

вртићу 

Обогаћивање искустава деце. 

„Наша деца“ Васпитно-

образовни рад 

Покрет Поштовање различитости и 

богаћење речника.  

„Чика Андра 

1“ 

Васпитно-

образовни рад 

Свет око нас Проширивање дечијих 

искустава , да стиче, открива 

нова знања из различитих 

области 

„Др Ненад 

Парента“ 

Васпитно-

образовни рад 

Прљаво или 

чисто – није 

исто 

Буђење свести о значају 

екологије и важности очувања 

животне средине.  

„Радосно 

детињство“ 

Васпитно-

образовни рад 

Растимо у 

лепшем 

вртићу 

Стварање подстицајне средине 

која пружа оптималне 

могућности за раст и развој 

детета. 

„Жикица 

Јовановић“ 

Васпитно-

образовни рад 

Сарадња са 

родитењима 

„Пут око 

света“ 

Постицање детета на 

комуникацију, сарадњу, 

кооперативности и 

истраживање уз подршку 

родитеља.  

„Бисери“ Васпитно-

образовни рад 

Нити 

пријатељства 

Креирање и неговање 

актмосфере засноване на 

универзалним вредностима 

„Плави 

чуперак“ 

Васпитно-

образовни рад 

Деца у свету 

поезије и 

прозе 

Развијати интересовања и 

позитивне емоције према 

књизи 

 

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Најчешће активности кроз које су реализовани акциони планови су активности са 

децом  (математичке, ликовне, драмске...), креативне радионице за израду играчака и 

дидактичких средстава, одласци у позориште, посета основним школама, приредбе, 
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хуманитарне акције, манифестације Установеостварена је и сарадња са родитељима  те су 

родитељи учествовали у постављању гумене подлоге у дворишту, прављењу баште, 

сезонском чићшењу дворишта, радионицама... 

 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

Реализоване активности се презентоване родитељима, локалној зајендици, деци 

суседних вртића, путем паноа, књига, албума, изложби радова, портфолио вртића, 

радионица,  приредби, учешћем  на манифестацијама („Сајм науке“, „Фестивал здравља“, 

„Здрав осемх“, „Вашаријада“, „Дечија недеља“), путем сајта Установе, учешћем на стручним 

сусретима и скуповима.  

 

 

Област: Дечији развој и напредовање 

 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Област Тема Циљ  

„Брезе“ Дечији развој и 

напреодвање 

Игром и 

музиком око 

света 

Смањивање различитости 

међу децом и оснаживање 

вртића као подстицајне 

средине за учење 

„Невен“ Дечији развој и 

напредовање 

У здравом телу 

здрав је дух 

Подтицање правилног 

физичког развоја деце 

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

Активности кор које су реализовани акциони планови су драмске игре, такмичарксе 

игре, зајендичке игре за развој мишића, музичке, плесне и ликовне активности. 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

 Реализоване активности су презентоване родитељима, стручној служби, деци из јаслица 

и путем сајта Установе.  

 

 

Област: Подршка деци и породици 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Област Тема Циљ  

„Пинокио“ Подршка деци и 

породици 

Од познаника 

до партнера 

Неговање партнерског 

одоса са родитељима 

„Вивак“ Подршка деци и 

породици 

Сарадња са 

породицом 

Упознавање родитеља са 

програмом васпитно-

образовног рада. 

„Цицибан“ Подршка деци и Са родитељима Укључити родитеље у веће 
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породици кроз игру до 

знања 

степену у живот и рад деце 

у вртићу 

„Мала 

сирена“ 

Подршка деци и 

породици 

Поштујем себе, 

уважавам друге 

Рзвијање свести о себи, 

препознавање сопствених 

и туђих емоција, 

разумевање и уважавање 

потреба других. 

„Штрумфета“ Подршка деци  и 

породици 

„Штрумфета“ 

као породични 

центар 

Развијати васпитни 

програм који полази од 

потреба деце и породице 

„Шећерко“ Подршка деци и 

породици 

Наша велика 

откривалица – 

занимања људи 

Унапређивање сарадње са 

родитељима. 

„Петар Пан“ Подршка деци и 

породици 

Дечије жеље и 

интересовања 

Кроз сарадњу са 

породицом подстицање и 

уважавање дечијих жеља и 

интересовања корз 

различите видове 

активности.  

„Васа 

Чарапић“ 

Подршка деци и 

породици 

Вртић као извор 

сарадње и 

дружења 

Остварити што бољу 

сарадњу са породицом и 

проналажење нових 

облика сарадње.  

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Активности корз које су реализовани акциони планови су активности са децом и 

родитељима. Реализовани су одласци у позоришта, музеје, Зоолошки врт, Дом за стара  лица, 

радионице за децу и родитеље, родитељи су укључивани у уређење дворишта и реализацију 

манифестација Установе, родитељи су боравили у групи и укључивали су се у реализацију 

васпитно-образовног рада.  

 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

 Реализоване активности су презентоване родитељима, другим васпитним групама, 

друштвеној заједници  путем приредби, радионица, свакодневнх активности, путем паноа, 

изложби, сајта Установе, манифестација Установе („Фестивал здравља“, „Сајам науке“, 

„Змајада“, „Вашаријада“.) 
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Област: Етос 

 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Област Тема Циљ  

„Чика Јова 

Змај 1“ 

Етос Комуникација 

као предуслов 

успешног 

пословања 

Неговање и унапређење 

односа између запослених 

у колективу и родитеља, 

као предуслов за стварање 

подстицајне атмосфере за 

квлаитетан раст и развој 

деце током боравка у 

вртићу, као и за неометано 

одвијање васпитно-

образвоног процеса. 

„Колибри“ Етос Да порасту 

мала деца 

потребно је... 

Сарадња са родитељима 

кроз активности, што више 

укључивање родитеља. 

„Чика Јова 

Змај 2“ 

Етос „Културна 

авантура за 

предшколце“ 

Учење о просторима ван 

ПУ из области културне 

делатности.  

„1001 

радост“ 

Етос Бон-тон Подстицање репертоара 

понашања у вртићу и 

породици. 

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Активности корз које су реализовани акциони планови су активности са децом и 

родитељима. Реализовани су одласци у установе културе (Београдска филхармонија, Музеј 

науке и технике, Природњачки музеј, Етнографски музеј, Задужбина Илије М. Коларца, 

Ботаничка башта). Такође су реализоване активности везане за конкретну тему која је била 

део Акционог плана објеката. Родитељи су били укључени у сакупљање природних 

материјала за активности, а учествовали су и у играма „некад и сад“.  

 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

Реализоване активности су презентоване родитељима и друштвеној заједници  путем 

путем паноа, изложби, сајта Установе и  манифестација Установе. 

 

 

Оцена реализације акционих планова вртића 

 

 Акциони планови су у већини објеката реализовани готово у потпуности (58% 

објеката), док је у 11% објектата акциони план реализован у потпуности, а у 31% објеката 

акциони план  је делимично рализован. 
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Тешкоће у реализацији акционих планова вртића 

 

Током реализације акционог плана васпитачи су углавном идентификовали техничке 

(недостатак материјала и простора) и организационе тешкоће (велики број деце) и проблеме 

око мотивисања родитеља да активније учествују у животу и раду вртића. 

 

 

 

 

9.1.2.  СТРУЧНИ АКТИВИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ВАСПИТАЧА 

 

 

Као и код Стручних актива васпитача, следи приказ рада Стручних актива 

медицинских сестара, кроз укратко обједињене податке о реализацији акционих планова 

изабраних области. Детаљан извештај о реализацији акционих планова се налази у самим 

објектима.  

 

 

Област: Васпитно-образовни рад 

 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Област Тема Циљ  

„Дечја радост“ Васпитно-

образовни рад 

Развој моторике Подстицање развоја крупне 

моторике у затвореном и на 

отвореном простору. 

„Ђулићи“ Васпитно-

образовни рад 

Унапређивање 

средине за учење 

и развој деце 

Стварање подстицајне средине 

за учење и игру 

„Невен“  Васпитно-

обрзаовни рад 

У здравом телу, 

здрав дух 

Подстицање моторног и сензо-

перцептивног развоја 

„Дизниленд“ Васпитно-

образовни рад  

Оплемењивање 

простора до 

лакше адаптације 

Организовати адаптацију у 

смеру који полази од потреба 

деце и родитеља. 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Реализоване су различите активности за развој моторике и упознавање околине. Уређен 

је нов простор за боравак и игру деце, а стари су уређени, оформљени су нови центри 

прилагођени потребама и интересовањима деце.  

  

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

 Реализоване активности су презентоване родитељима, стручним сарадницима, 

колегиницама из других вртића путем интерактивног паноа, сајта Установе, фотографија и 

видео записа.  
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Област: Дечији развој и напредовање 

 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Област Тема Циљ  

„Сестре 

Букумировић“ 

Дечији развој и 

напредовање 

Праћење 

напредовања деце 

у развоју и учењу 

у основи је 

процеса васпитно-

образовног рада 

Деца остварују напредак у 

развоју и напредовању 

„Шећерко“ Дечији развој и 

напредовање 

Богаћење средине 

за учење 

Средина за учење је 

подстицајна средина, 

прилагођена је дечијим 

потребама и интересовањима 

„Брезе“ Дечији развој и 

напредовање 

Игром и музиком 

око света 

Смањивање различитости 

међу децом. Оснаживање 

вртића као подстицајне 

средине за учење. 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Акциони планови реализовани су конкретне активности везане за теме акционим 

планова – израда и попуњавање чек листи за праћење дец у активностима,  

   

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

 Активности у оквиру акционих планова презенотване су родитељима, стручним  

сарадницима, на Васпитно-образовном већу и Стручним сусретима медицинских сестара 

васпитача. Активности су презентоване путем дечијих радова на паноима, фотографија, 

презентацијом на Стручним сусретима.  

 

 

Област: Подршка деци  породици 

 

 Радна 2016/2017.година 

Објекат  Област Тема Циљ  

„Чика Јова Змај“ Подршка деци 

и породици 

Уз дружење и 

музику боље 

растемо 

Проширење сарадње са 

породицом, гостовање 

родитеља, музичара 

„Љоља“ Подршка деци 

и породици 

Уанпређење 

сарадње са 

родитељима 

Успостављање боље 

комуникације са родитељима 

„Љиљан“ Подршка деци 

и породици 

У здравом телу 

здрав дух 

Унапређење сарадње са 

породицом кроз физичке 

активности 
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„Лептрић“ Подршка деци 

и породици 

Сарадња са 

породицом 

Укључивање родитеља у 

живот и рад јаслица у циљу 

унапређивања васпитно-

образовног рада 

„1001 радост“ Подршка деци 

и породици 

Унапређење 

сарадње са 

породицом кроз 

пројекат „Рано 

препознавање 

поремећаја говора 

и социо-

емоционалног 

развоја деце“ 

Рано препознавање поремећаја 

развоја говора и комуникације 

и подршка деци и родитељима 

од стране тима мед.сестара 

васпитача и стручних 

сарадника 

 

 

 

Активности кроз које су реализовани акциони планови 

 

 Активности кроз које су реализовани акцион планови су радионице за децу и родитеље, 

родитељски састанци, приредбе,  уређење дворишта у сарадњи са родитељима, изложбе 

дечијих радова, израда сензорне табле и визуелних картица. 

 

 

Презентовање реализованих активности у оквиру Акционог плана  

 

Реализоване активности су презентоване родитељима путем паноа, сајта Установе, 

фотографија и видео записа. Активности су презентоване и на Стручним сусретима 

медицинских сестара васпитача.  

 

 

 

Оцена реализације акционих планова 

 

 Акциони планови су у 42% објеката реализовани готово у потпуности,  у 25% објеката 

акциони план реализован у потпуности, а у 33% објектата акциони план  је делимично 

рализован. 

 

 

Тешкоће у реализацији акционих планова 

 

На реализацију акционог плана у највећој мери утицали су техничко-организациони 

проблеми  - велики број деце у групама, недостатак простора, материјала и опреме за 

поједине активности. 
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9.2. АКТИВ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА 

 

Актив ментора и приправника је у радној 2016/17. наставио рад у правцу подизања 

квалитета увођења у посао  приправника васпитача и медицинских сестара-васпитача а у 

складу са ПРАВИЛНИКОМ О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА  „Службени гласник РС“ бр 22/2005 и 51/2008, ПРИМЕНОМ 

ПРАВИЛНИКА О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА Просветни преглед, Београд 2005. и ПРАВИЛНИКОМ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА „Службени гласник РС“ бр. 48/2016. који је у примени од маја 

2016. године. 

  

У рад актива ментора и приравника било је укључено 29 медицинских сестара 

васпитача (од тога 3 су на трудничком боловању) , 40 васпитача и 1 стручни сарадник логопед 

(волонтер)  који су пролазили  програм увођења у посао и спремали се за испит за лиценцу. 

Заједно са менторима у рад актива је укључено укупно 139 запослених, не рачунајући одсутне 

због дужег боловања. 

С обзиром на наведени број чланова, сваки актив је реализован у 2 до 3 групе и према 

годишњем плану рада реализоване су следеће активности: 

 

РЕД. 

БР. 
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  

1. Актив ментора и 

приправника 

„Увођење у посао и дозвола за 

рад– лиценца“ 

 

 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица -

педагог 

 

  

 11.10.2016. „Мала 

сирена“ за 

м.с.васпитаче 

19. и 20.10.2016. 

„С.Букумировић“ за 

васпитаче 

 

2.  

2.  Актив ментора и 

приправника „Припрема за 

активности“ 

 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица- 

педагог, ментори и 

приправници 

 30.11. – 2.12.2016. 

„С.Букумировић“, 

1гр м.с. васпитача, 2 

гр. васпитача 

3.  
 Радни састанак са менторима 

 

 

Снежана Копривица - 

педагог  

Тања Матић - педагог 

22.12.2016. 

„С.Букумировић“ 1 

гр. м.с.васпитачи, 1 

гр. васпитачи 

 

4.  

 Угледне активности 

приправника 

(реализовано 27 угледних 

активности) 

Тања Матић - педагог 

Снежана Копривица- 

педагог, ментори и 

приправници 

17.1.2017. – 

28.2.2017. 

10 активности у 

јаслицама и 17 

активности у 

вртићима 
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5.  

3. Актив ментора и 

приправника  

„ Педагошке ситуације“ 

Тања Матић- педагог  

Снежана Копривица- 

педагог 

28.и 31.3.2017. 

„С.Букумировић“ за 

све приправнике  

који су стекли услов 

да изађу на проверу 

(укупно 27 ) 

6.  
Провера савладаности програма 

увођења у посао 

Тања Матић-педагог 

 Снежана Копривица-

педагог 

Комисија за проверу 

савладаности програма 

увођења у посао 

3.-13.4.2017. у 

објектима „Љиљан“ 

и „Дизниленд“ 

22.5.2017. 

„Дизниленд“ 

поновна провера 

7.  
Евалуација рада актива на 

основу евалуационих листа 

Тања Матић- педагог  

Снежана Копривица- 

педагог 

током маја 2017. 

8.  

Припрема рада за 14. 

Истраживачке дане васпитача 

са темом „Улога партнерског 

односа ментора, приправника и 

стручних сарадника у 

унапређивању квалитета рада 

ПУ“ 

Снежана Копривица- 

педагог 

Тања Матић- педагог 

 

Током маја 2017, 

презентација на 

ИДВ 27.5.2017. 

 

 

 

На основу анализе рада у процесу увођења у посао ове групе приправника могу се истаћи 

следећа запажања: 

- развијен партнерски однос ментора и приправника 

- заинтересованост приправника за реализацију угледних активности 

- инвентивност, добра припремљеност приправника за проверу савладаности програма 

увођења у посао 

- разноврсност и слободан приступ у избору области и тема за реализацију активности 

- заинтересованост чланова актива и стручних сарадника за праћење угледних активности и 

учешће у дискусији поводом анализа писаних припрема за извођење активности, као и самих 

активности. 

 

Анализом рада актива ментора и приправника уочене су следеће добити: 

- Добит за менторе: мотивација за ову врсту професионалног ангажовања и унапређивања 

вештина менторског рада 

- Добит за приправнике: рад са компетентним менторима што је водило све већој сигурности  

у раду 

- Добит за стручне сараднике - педагоге: успостављен партнерски однос на релацији педагог 

– ментор – приправник, јача унутрашња мотивација 

- Добит за Установу: тимски рад у процесу унапређивања квалитета рада Установе, 

квалитетан васпитно-образовни кадар као и  изграђен својствен начин увођења у посао   

Процесу увођења у посао приправника кроз развијање партнерског односа представља базу за 

унапређивање квалтитета васпитно-образовног рада у ПУ. 

 

Током радне 2016/17. године сви индикатори успешности рада актива су били заступљени: 
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- одржани активи према плану 

- одржане угледне активности приправника 

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

Осим реализације планираних активности, припремљен је и презентован рад на 14. 

Истраживачким  данима васпитача са темом „Улога партнерског односа ментора, приправника 

и стручних сарадника у унапређивању квалитета рада ПУ“. 

 

Анализом података шта би у наредном периоду требало урадити зарад унапређења квалитета 

рада актива констатовано је следеће: 

-  Посветити више пажње вођењу документације ментора и приправника о свом раду 

(израда портфолија приправника). 

-  Приказивати снимљене активности – примере добре праксе.  

 

 

 

. 
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9.3. РЕАЛИЗОВАНИ СЕМИНАРИ   

 

Током ове године, у организацији предшколске Установе,  реализовани су 

следећи семинари: 

 

РБ НАЗИВ 

СЕМИНАРА 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ 

1 „Од агресивности до 

креативности – 

иновативни приступи 

проблему насилног 

понашања деце у 

вртићу и школи“,   

Јелена Холцер, 

дипломирани педагог, 

директор и стручни 

сарадник „Школе за 

родитеље“  и Милијана 

Лазаревић, мастер 

педагог, 

26.11.201

6. године. 

Директор, 

Васпитачи, 

Стручни 

сарадници  

2 „Више од игре – 

драмски метод и 

драмске технике у 

раду са децом“ 

Душица Бојовић,  , Емина 

Живојиновић, васпитач, 

Ранка Маринковић, 

васпитач 

 

03. и 04. 

12.2016. 

године 

 

васпитачи и 

стручни сарадник 

3 «Кругови пријатеља  

подршка деци са 

тешкоћама у 

предшколским 

установама “ 

 

Весна Златаровић, мастер 

психолог                                                     

 

 18. - 19. 

03. 12. 

2017.  

 

 

васпитачи и 

стручни сарадник 

4 „Ја могу – корак 

напред – музичке 

активности и 

визуелне картице у 

функцији 

подстицања развоја 

деце са сметњама у 

развоју“                                                                                                                                                

Верица Јечменић, 

васпитач у болничкој 

групи, Драгана 

Стојановић, психолог, 

Драгиња Зупанц, 

дефектолог-васпитач у 

развојној групи                                                                                                                                                       

18. и 19.02. 

2017. 

године  

васпитачи, 

медицинске 

сестре васпитачи 

стручни сарадник  

5 „Ефикасно 

дисциплиновање: 

приступи и технике“ 

Невена Ловринчевић, 

Светлана Дотлић, 

Маријана Тадић, Маја 

Тодоровић,  

01. 04. и 

08.04.2017. 

године  

Васпитачи, стручни 

сарадник 

6 „Подстицање дечијег 

развоја применом и 

обликовањем  

природних 

материјала“ 

мр Дијана Копуновић 

Торма, психолог и 

пихотерапеут и Ференц 

Торма, примењени 

уметник    

 

 18. 02. 

2017.  

директор, 

помоћник 

директора 

васпитачи, 

медицинске 

сестре васпитачи 

стручни сарадник 

7.  Уметничка дела у 

дечјем свету - 

вртић“ 

 

Весна Јањевић 

25. и 26. 

03. 2017. 

године,  

 

васпитачи 

 

Учесници семинара су презентовали семинаре на нивоу објеката у оквиру стручног 

усавршавањеа унутар установе. 
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9.4. СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ  

 

Током радне 2016/17. године, реализовани су следећи семинари који нису били  у 

организацији Установе, већ су их организовала удружења васпитача и медицинских сестара 

васпитача. 

 

 

РБ СЕМИНАРИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ 

1 "Кад се лутка у сцену утка„ 10.-

11.12.2016.године 

у објекту  "1001  

радост"- 

Медицинске сестре 

васпитачи 

2 "Кад се лутка у сцену утка“    24.-25.12.2016. 

Објекат „С. 

Букумировић“ 

Медицинске сестре 

васпитачи 

3 „Драмске игре – подршка у 

откривању посебности и 

различитости“ 

11.-12.02.2017. 

године  

Објекат 

„Орашчић“ 

Васпитачи 

4 „Ја могу – корак напред – 

музичке активности и 

визуелне картице у 

функцији подстицања 

развоја деце са сметњама у 

развоју“                                                                                                                                                

11.-12.02.2017. 

године  

Објекат „Света 

Петка“ 

Васпитачи 

 

 На наведеним семинарима учествовали су васпитачи и медицинске сестре васпитачи и 

евиденција о њихов учешћу (имена и презимена учесника) постоји код представника 

Удружења васпитача и медицинских сестара васпитача на нивоу Установе. 

 

Сусрети медицинских сестара васпитача  

1. Јесењи стручни сусрети  медицинских  сестара (Дивчибаре од  13.10.-16.10.2016.године). 

Област: Васпитно – образовни рад. 

 

1. Чучни, скочи, прескочи, препознај и додај 

Реализатори   -Биљана Митрић, и Божица Росић – јасле „Дечја радост“ 

 

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

Реализатори  - Јасмина Марковић, и марина Филиповић  -  јасле  ,,1001 радост 

 

3.Различити модалитети моторичких игара деце у јаслама 

 Реализатори - Кристина Николић, Славица Иванов и марија Младеновић  - јасле „Шећерко“ 

 

4. Сликовнице на зиду – пројекат први део 

 Реализатори – Снежана Апци и Татјана Батавељић - јасле „Шећерко“ 

 



83 
 

Скупу присуствовали : Тања Матић, педагог, Др Андрија Пештерац и Милица Јеличић 

 

 
2. Јесењи  стручни  сусрети (Сокобања од 17.11.-19.11.2016.године). Област  превентивне  

здравствене  заштите. 

 

Скупу присуствовали : Др Андрија Пештерац, Слађана Грујић, Мира Миланов, Винка Ђокић, 

Адира Хаџини, Тамара Каспорски, Драгана Ратарац  и Милица Јеличић 

 

 

3. Пролећни  стручни сусрети (Дивчибаре од  25.5.-28.05.2017. године). Област: Васпитно – 

образовни рад. 

 

1. Ми у огледалу  

Реализатори –  - Снежана Апци и Александра Мириловић  - јасле „Шећерко“ 

 

2.  Играчка у контексту институционалног рада – играчке кутије  

Реализатори – Горана Денчић и Весна Шобота – јасле „Брезе“ 

 

Скупу присуствовали : Др Андрија Пештерац и Милица Јеличић  

 

 

4. Пролећни  стручни сусрети (Ивањица од  08.06.-10.06.2017.године). Област превентивне 

здравствене заштите. 

 

Скупу присуствовали : Др Андрија Пештерац,  Светлана Стекић, Слађана Милојковић и 

Драгана Ратарац   

 

Сусрети васпитача 

1. Дани  васпитача у организацији УВБ-а  одржали су се од 27.03.-29.03.2017.год. Изложба 

радова које израђују васпитачи пријављени на конкурс за на НАЈБОЉЕ ДИДАКТИЧКО 

СРЕДСТВО  одржала се у Дечјем Културном Центру. Нас су представљале колегинице са 3 

рада и то: 

  „ Прсти, пета, дете шета“ – категорија игра; аутори/ Смиљана Вучелић, Светлана Косјер, 

Наташа Ђурић ( „ Плави чуперак“) 

„ Другарство“-категорија  збирка, аутор/ Драгана Вукоје („ Плави чуперак“) 

 „Мој посебан друг“  - категорија збирка , аутор/ Лидија Алијевић ( „ Чика Андра 1“) 

 

2. Стручна конференција за васпитаче под називом „ ИСТРАЖИВАЧКИ  ПРИСТУП  У  

МОЈОЈ  ВАСПИТНОЈ  ПРАКСИ“  у организацији  СУВС-а одржала се у Кладову од 20-

23.04.2017.год. Нашу Установу представљао је рад  „СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И 

ПОДСТИЦАЊЕ ДЕЦЕ СА ГОВОРНО ЈЕЗИЧКИМ – АРТИКУЛАЦИОНИМ 

ОДСТУПАЊИМА  НА ПРАВИЛАН ГОВОР – истраживачки приступ“/ аутори  Драгана Вучић 

Ђурић, Снежана Станковић, Дубравка Кобац –логопед 

Стручни и скуп пратили су васпитачи : Гордана Баришић,Светлана Филиповић, Мина 

Радусин, Снежана Станковић, Драгана Вучић Ђурић (испред Установе)и Верица Момчиловић, 

Лидија Алијевић, Татјана Петровић, Драгослава Шећеров, Слађана Николић (испред 

Удружења васпитача). 
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3. 14.Истраживачки дани васпитача Београда са темом « Важност умрежавања и увида у 

различите перспективе» одржани су од 27- 29. маја 2017год. на Учитељском факултету у 

Београду.  Нашу Установу представљала  су  3 рада : 

- «Тематски  карневал» -тим васпитача рј «Бисери» и Снежана Копривица  ,педагог 

- «Улога партнерског односа  ментора, приправника и стручних сарадника у унапређењу 

квалитета рада ПУ» - Снежана Копривица и Тања Матић- педагози 

- «Прсти, пета дете шета»- Смиљана Вучелић, Светлана Косјер, Наташа Ђурић   

Пристутвовало је осам васпитача .  
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10. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА 

 

10.1.РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА 

 

Током радне 2016/17. године  педагози Установе реализовали су редовне и приоритетне 

задатке, а у складу са потребама Установе и друге послове предвиђене Програмом свих облика 

рада стручних сарадника. Детаљнији извештаји о раду у тимовима, радним групама, активима, 

пројеката,  налазе се у извештајима тимова, актива, радних група, пројеката.  

 

ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНИХ И 

ПРИОРИТЕТНИХ ЗАДАТАКА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

РЕАЛИЗАТ

ОРИ 

1.ПЛАНИРАЊЕ 

И 

ПРОГРАМИРА

ЊЕ 

ВАСПИТНО– 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА  

 

- Учествовање у 

израдипланасамовредновања и 

инструменатазасамовредновањеобласти 

ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ 

 

октобар-

2016.-март 

2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

-  Учествовање у израдипланапосебних и 

специјализованихпрограма и 

пројекатаУстанове ( НТЦ програм, 

Бисери – дечји вртић као креативни 

центар ,Фестивал науке, Рано 

препознавање поремећа јаговора и социо-

емоционалног развоја, Вртићи без 

граница 3...)  

септембар 

2016. и током 

године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Александра 

Црвенић 

- Учествовање у 

израдиакционихплановаобјеката и 

минипројекатананивоуваспитнихгрупа 

(крозсастанке и индивидуалне 

консултације са васпитачима) 

септембар 

2016., током 

године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Учешће у изради годишњег Плана рада 

Установе за радну 2017/2018.годину 

(обрада анкета за васпитаче и родитеље, 

писање Плана рада Установе) 

јул – 

септембар 

2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

2.  ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

- Рад на развијању и примени 

инструмената за самовредновање и 

инструмената за рад педагога 

(Чеклистазаанализудокументације, 

Протоколпосматрањаактивности у 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 
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 РАДА 

 

васпитнојгрупи, Анкетазаваспитаче и 

медицинскесестреваспитаче, 

Протокол праћења активности, Протокол 

посматрања детета у групи, Чек листа за 

процену припремљености објекта за 

почетак године, Образац за преглед 

радне књиге) 

Александра 

Црвенић 

- Рад на унапређивању васпитно-

образовног рада према стандардима 

квалитета рада ПУ (корз 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-мај 

2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

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 

2017. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

3.РАД СА 

ВАСПИТАЧИМ

А 

- Педагошко- 

инструктивнирадсаменторима и 

приправницимакроз идивидуалне 

консултације 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

- Пружање помоћи васпитачима у 

реализацији угледних активности, 

излагања на стручним скуповима, 

родитељским састанцима и др. (према 

исказаним потребама васпитача 

организоване су индивидуалне 

консултације) 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- 

Анализауоченихтешкоћаприпреласкудец

еизјасала у вртић и 

адаптацијиновоуписанедеце; 

планирањеадаптације и 

начинаукључивањародитељакроз 

индивидуалне консултације са 

васитачима и родитељима 

септембар 

2016., током 

године 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Праћењеи 

унапређивањеначинавођењапедагошкедо

кументацијеваспитача (Увид у Књиге 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 
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васпитно-образовног рада и Књиге неге 

и васпитно-образовног рада уз 

коришћење Обрасца, састанци са 

васпитачима и индивидуалне 

консултације) 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

4.РАД  СА  

ДЕЦОМ 

- Рад са децом одвијао се у оквиру 

редовних задатака и и обилазака објеката  

и у оквиру реализације посебних 

програма и пројеката Установе (увид у 

струтуру групе, односе у групи, праћење 

деце која испољавају тешкоће у 

комуникацији и уклапању у групу, 

интервјуи са децом у оквиру процеса 

самовредновања рада ПУ...) 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

5.РАД СА 

РОДИТЕЉИМА,

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМ

А 

- Израда анкета за родитеље у вези са 

начином виђења ПУ (за потребе 

Извештаја о раду Установе ра радну 

2016/2017. годину) 

јун 2017. Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

-  Пружање стручне подршке породици 

са циљем унапређивања родитељских  

компетенција кроз писане материјале 

(израда флајера са стручним темама: 

Дечији страхови, Ноћни страхови, 

Мотивација, Васпитни стилови, 

Припрема деце за полазак у школу, 

Информације о Тиму за заштиту деце) 

током године Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Рад у Саветовалишту за  родитеље и 

запослене и индивидуални разговори са 

родитељима 

током године 

(друга среда 

у месецу) 

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 пројектата Установе 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Израда и обрада анкете за родитеље  за 

процену напредовања деце у оквиру 

пројекта „НТЦ програм“ у вртићу „Наша 

деца“ 

новембар 

2016. 

Александра 

Црвенић 

6.РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

- Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада стручних 

тимова, комисија и радних група и 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 
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САРАДНИЦИМ

А, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ 

И ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

редовна размена информација 

 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

7.РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 - Учешће у раду тима за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања 

(редовни и ванредни састанци, 

педагошки надзор, превентивне и 

интервентне активности, едукација 

запослених...) 

током 

године, 

према плану  

рада тимова 

и стручних 

актива 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Учешће у раду тима за инклузивно 

образовање (праћење деце, редовни 

састанци, учешће у изради плана 

индивиуализације) 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Александра 

Црвенић 

 

- Учешће у раду тима са самовредновање 

(редовни састанци, израде инструмената 

за самовредновање, спровођење 

сасмовредновања, обрада података и 

израда Извештаја о самовредновању 

Установе, израда писаног материјала о 

праћењу и посматрању деце за све 

објекте) 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Учешће у раду васпитно-образвног већа 

(организација васпитно-образовног већа, 

презентовање Плана рада Установе и 

Извештаја о раду установе, презентовање 

радова приказаних на 14. Истаживачким 

данима васпитача) 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

- Организација и учешће у раду  актива 

ментора и приправника (реализација 

актива и угледних активности) и 

Комисији за проверу савладаности 

програма увођења у посао 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

- Рад у Тиму за повећање обухвата деце 

ППП-ом (учешће у састанцима тима) 

Тања Матић 

 

- Тим за вођење Књиге Летописа (учешће 

у састанцима тима) 

Тања Матић 

 

- Пројектни Тим „Вртићи без граница 3“ 

(редовни састанци, координација свих 

активности, планирање и реализација 

промотивних активности, израда 

извештаја...) 

 

Снежана 

Копривица  

Александра 

Црвенић 
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- Учешће у раду Креативног тима Тања Матић 

 

8.САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈ

АМА, 

УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Дан Установе -  ПУ Палилула и Барајево  Вера 

Цвијановић 

Сарадња са организацијама, удружењима 

и јединицом локалне самоуправе 

одвијала се у оквиру редовних задатака 

педагога у Установи 

Током 

године 

Снежана 

Копривица 

ТањаМатић 

ВераЦвијан

овићАлекса

ндраЦрвени

ћ 

Координацијапопуњавањаанкете ЗУОВ-а 

о стручномусавршавањузапослених у ПУ 

 

21. – 

24.10.2016. 

Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић  

Александра 

Црвенић 

„Повежимо заједницу“,Састанци са 

Центром за социјални рад 

 Вера 

Цвијановић 

9.ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦ

ИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊ

Е 

 

- Вођење документације, припрема за рад 

и стручно усавршавање кроз учешће на 

семинарима, хоризонталним разменама, 

стручним састанцима, конференцијама, 

стручним скуповима, припрема текстова 

за сајт Установе... 

 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

С
тр

у
ч

н
о
 у

са
в
р
ш

ав
ањ

е 

   

Конференција «Дете са 

поремећајима аутистичног 

спектра у вртићу и школи» 

10.09.2016. Тања Матић 

Национални научни скуп 

(Сусрети педагога) 

«Вредновање у васпитно-

образовном процесу» 

25. и 

26.09.2016. 

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Радионица бр. 2 «Београд 

по мери детета и 

породице» 2016-2020. 

године 

05.10.2016. Тања Матић 

Стручна конференција 

медицинских сестара 

васпитача на Дивчибарима 

13. – 

16.10.2016. 

Тања Матић 

 

 

 

X стручни сусрети 

од 03. – 06. 

11. 2016. 

Вера 

Цвијановић 
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стручних сарадника и 

сарадника, Врњачка Бања. 

– презентација рада 

године. 

Сминар «Од агресивности 

до креативности – 

иновативни присупи 

проблему насилног 

понашања деце у вртићу и 

школи» 

26.11.2016. Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Републичка секција 

предшколских психолога 

 

 Александра 

Црвенић 

Радни састанак Секције 

предшколских педагога на 

Филозофском факултету 

12.12.2016. Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

 

Приуство педагању 

Црвеног крста на тему 

Трговине људима 

28.12.2016. Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Конференција «Нове 

технологије у образовању» 

10.02.2017. Александра 

Црвенић 

Семинар «Ја могу – корак 

напред, музичке 

активности и визуелне 

картице у функцији 

подстицања развоја деце 

са сметњама у развоју» 

 

18. и 

19.02.2017. 

 

Тања Матић 

 

Семинар «„Подстицање 

дечијег развоја применом 

и обликовањем  

природних материјала“» 

18. 02.2017. 

 

Вера 

Цвијановић 

Дани предшколаца 

Врачара 

30.01.2017 Александра 

Црвенић 

 

Семинар «Гугл апликације 

за Гугл генерације» 

11.02.-

25.03.2017. 

Александра 

Црвенић 

Радни састанак Секције 

предшколских педагога 

01.03.2017. Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић 

Учешће у хоризонталној 

размени – пројекта 

«Вртићи без граница 3» 

06.04.2017. Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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Конференција ДЕАПС-а 

«Адолесценција као 

шанса, романса и 

психопатологија» 

12.05.2017. Александра 

Црвенић 

Учешће у раду фокус 

групе у оквиру пројекте  

«развој критеријума за 

процену васпитно – 

образовних установа 

којима ће се доделити 

посебно признање за 

квалитетан рад» 

Педагошко друштво 

Србије  

 

 

18.05.2017.  

 

Вера 

Цвијановић 

Семинар «Управљање 

променама у ПУ» 

 

19. – 

21.05.2017. 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

Конференција «Кључне 

димензије развоја 

квалитета у предшколском 

васпитању и образовању» 

Хотел  Hyatt, Београд 

 

23.5. 2017 Вера 

Цвијановић 

14. Истраживачки дани 

васпитача Београда – 

презентације радова 

27. – 

28.05.2017. 

СнежанаКо

привица 

ТањаМатић 

 

 

Семинар «Корак по корак 

– Квалитетном образовном 

праксом ка друштву 

знања, за предшколске 

установе - 2 » 

16. – 

18.06.2017. 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

Електронски семинар 

«Живети различитост у 

вртићу» 

20.05. – 

20.06.2017. 

Снежана 

Копривица 

Александра 

Црвенић 

Присуство угледним 

активностима 

приправника 

17.01. – 

28.02.2017.  

Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 
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Присуство актива ментора 

и приправника 

 

током године  

Александра 

Црвенић 

 

Реализација актива 

ментора и приправника 

током године Снежана 

Копривица 

Тања Матић 

Вера 

Организацијаучешћа деце 

на „Lix open“ 

манифестацији – светски 

скуп у у моторици за децу 

и младе посебно за децу са 

аутизмом и сметњама у 

развоју 

9.9.2016. 

 

Снежана 

Копривица 

 

Учешће у организацији и 

реализацији 

манифестације „Сајам 

књига“ у вртићу Бисери 

октобар 

2016.године 

Снежана 

Копривица 

 

Учешће у организацији и 

реализацији 

манифестације „Сајам 

науке“ 

новембар 

2016. – мај 

2017.године 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Учешће на Активу 

стручних сарадника 

општине Вождовац, ОШ 

„ЂуроДаничић“ 

9.3. 2017 Снежана 

Копривица 

Вера 

Цвијановић 

 

Учешће у организацији 

дечијег маратона 

10- 

11.04.2017. 

Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Присуство манифестацији 

Установе „Фестивал 

здравља“ 

26.04.2017. Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Предавање о сексуалном 

злоставању у 7. 

београдској гимназији 

13.04.2017. Вера 

Цвијановић 

Александра 

Црвенић 

Учешће у организацији 

манифестације „Змајада“ 

3.6.2017. Тања Матић 

 

Обукa  „Саобраћај и 

васпитно образовни рад“ 

„ 

12.06.2017. 

године 

Вера 

Цвијановић 

Координација учешћа 

средњих и старијих група 

објекта „Мала сирена“ на 

јун-јул  

Александра 

Црвенић  
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ликовном конкурсу 

Међународног фестивала 

хумора за децу 
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10.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПСИХОЛОГА 

 

 

Поред редовних задатака током радне 2016/17. године, психолози Установе су 

реализовали следеће приоритне задатке по областима:  

 

         

        ОБЛАСТИ 

 

                                          

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 

Период Стручни 

сарадник-

психолог 

1. ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

-Учешће у изради докумената Установе-

Извештаја рада Установе за 2016/17 и 

Плана рада Установе за 2017/18 

 

Јул-

септембар 

2017. 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учествовање у  програмирању  подршке у 

в-о раду у групама са тешкоћама у 

функционисању и  мера 

индивидуализације за децу са сметњама у   

развоју, тешкоћама у понашању (сарадња 

са Тимом за ИО, стручним сарадницима 

итд.) 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

2. ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ 

 -Учешће у самовредновању области  

„Дечји развој и напредовање“ 

У 2017ој 

години 

Мирослава , 

Јоксимовић, 

Горда 

Божовић  

-Праћење примене мера 

индивидуализације у групама са децом са 

посебним потребама 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Праћење напредовања васпитних група и 

појединачне деце (напредовање  у   

комуникацији у васпитним групама, 

адаптације, реадаптације итд.) 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

З.РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

РАДА 

-Оснаживање васпитача за рад са децом са 

тешкоћама у понашању,   сметњама у 

развоју 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Асистенција при адаптацијама и 

реадаптацијама деце  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Укључивање у рад на естетском и 

педагошком обликовању простора  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 
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Горда 

Божовић 

-Сарадња са васпитачима на унапређењу 

васпитно-образовног рада у   васпитним 

групама 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

 

-Подршка стручном усавршавању 

васпитача, сестара  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Рад са васпитачима у оквиру тимова -

редовне активности тимова 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

- Креирање и реализација радионице за 

васпитаче, сестре, сараднике:   

  „Примена Протокола за заштиту деце од 

насиља, злостављања и   Занемаривања) 

Новембар 

2016. 

Горда 

Божовић 

-Консултације са васпитачима- припрема 

за родитељске састнаке, пројекте 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

4. РАД СА ДЕЦОМ  

 

-Учествовање у прикупљању информација 

у циљу планирања мера адаптације, 

индивидуализације за децу којој је 

потребна додатна подршка , сарадња са 

Тимом за ИО 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Рад са децом у групи (праћење и 

учествовање у активностима,   

социометрија итд.) 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Рад са децом и васпитачима у оквиру 

пројеката: 

 „Рано откривање  говорних и социо- 

емоционалних тешкоћа“ 

 

Током 

радне 

године 

 

 

Мирослава 

Јоксимовић 

“ Вртићи без граница 3“ 

 

Од маја 

2017. 

Горда 

Божовић 

5. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

-Рад са родитељима у Саветовалишту за 

родитеље и запослене (у тиму са   другим 

стручним сарадницима) 

5 у току 

радне 

2016/17 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 
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-Реализација индивидуалног саветодавног 

рада са родитељима, са посебним акцентом 

на родитеље деце са сметњама у развоју  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Реализација тимских  консултација са 

родитељима, васпитачима, другим   

стручним  сарадницима 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Реализација тематског/ родитељског 

састанка  

Март 2017 Горда 

Божовић 

-Учешће у изради анкета за родитеље   

 

Јул 2017. Горда 

Божовић 

6. РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

-Сарадња са директором и стручним 

сарадницима и сарадницима ПУ (са   

педагогом, дефектологом, логопедом, 

социјалним радником  , дијететичарем), 

одвијала се у оквиру рада стручних тимова, 

комисија,   пројеката, интервенција у 

васпитним групама, кроз редовну размену  

информација  

 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

7. РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

-Учешће у раду Тима за заштиту деце од 

насиља, злостављања и   занемаривања  

Током 

радне 

године 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у раду Тима за инклузивно 

образовање  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

-Учешће у раду Тима за самовредновање  Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Горда 

Божовић 

- Рад у уписној комисији  Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

-Учешће у педагошком надзору Децембар-

фебруар 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Горда 

Божовић 

-Учешће и Комисији за праћење деце са 

специфичностима у исхрани 

Јул 2017. Горда 

Божовић 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

-Учешће  комисији за процену спремности  

приправника-увођење у посао 

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Горда 

Божовић 

-Учешће у Тиму за писање Извештаја и 

Плана рада Установе 

 

Јун-

септембар 

2017. 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 
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Грујин, 

Горда 

Божовић 

8. САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВ 

Заступљена је сарадња са:  Заводом за 

психофизичке поремећаје и говорну 

патологију „Др Цветко 

Брајовић“,Основним школама на 

Вождовцу, струковним организацијама 

(Удружење стручних сарадника, 

Републичка секција предшколских 

психолога, ДЕАПС, итд.)  

 

 

Током  

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић, 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

Организацијама и другим ПУ,  укљученим 

у пројекте у којима је ПУ : 

  

 Клиником за неурологију и психијатрију 

за децу и омладину  

Током 

радне 

године 

Мирослава 

Јоксимовић 

ЦИП центром и ПУ „Чукарица“.   Од маја 

2017 

Горда 

Божовић 

9. ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење документације, припрема за рад и 

стручно усавршавање  одвијало се у оквиру 

редовних задатака психолога у Установи.  

Психолози су похађали, поред радионица, 

актива, семинара у оквиру ПУ и следеће: 

- акредитоване семинаре:  

  „Ефикасно дисциплиновање“ 

 

 

 

 

 

 

Април 

2017 

 

 

 

 

 

 

Горда 

Божовић 

  „Корак по корак 2“ Мај 2017. Горда 

Божовић 

  „Од агресивности до креативности“ Децембар 

2016. 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић 

  „Живети различитост у вртићу“ Јун 2017. Горда 

Божовић 

- стручне скупове:   

  Конференција: Укључивање деце из 

осетљивих група у предшколски  систем 

Април 

2017. 

Горда 

Божовић 

  Конференција ДЕАПС Мај 2017. Горда 

Божовић 

  Фокус група : критеријуми за годишње 

награде 

  за   ПУ 

Мај 2017. Горда 

Божовић 

  Конференција: Основе програма ПВО Мај 2017. Горда 

Божовић 

  Конферанција: Нове технологије у 

образовању 

Фебруар 

2017. 

Мина 

Грујин, 

Горда 

Божовић, 

Мирослава 

Јоксимовић 

  Стручни сусрети стручних сарадника ПУ  

 

Новембар 

2016. 

Горда 

Божовић 
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10.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА  ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

Током радне 2016/17 године, стручни сарадник за физичко васпитање је , био на 

боловању у периодима од 01.09.2016-20.12.2016., и од 21.02.2017.-20.06.2017.године, а радио 

је у периоду од 20.12.2016-21.02.2017.године.  

 

 

 

    ОБЛАСТИ 

 

 

                                     ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 

1.ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

- Учешће у изради годишњег плана рада Установе. 

- Учешће у изради годишњег извештаја о раду Установе. 

- Делимична реализација плана рада  стручног сарадника за 

физичко васпитање (због дужег боловања). 

2.ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО- 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

- Праћење и вредновање васпитно-образовног рада у Установи 

вршено је у току редовних обилазака радних јединица од стране 

стручног сарадника за физичко васпитање за назначени период 

од два месеца. 

3.РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

- Планирани приоритетни задаци у области физичког васпитања 

нису остварени због дужег боловања стручног сарадника за 

физичко васпитање 

- Остварена је сарадња са медицинским сестрама јасала 

„Ђулићи“ на припреми рада „Организација и реализација 

моторичких активности са децом на малом простору“, који ће 

бити презентован на јесењим Стручним сусретима медицинских 

сестара Србије 2017. 

4.РАД СА ДЕЦОМ 

 - Креирање и реализација различитих типова моторичких   

активности у раду са децом, у оквиру сарадње са јаслама   

„Ђулићи“ 

5.РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

- Индивидуални разговори, савети, сугестије... 

6.РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА 

- Сарадња са директором Установе и стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација. 

- Сарадња са стручним сарадницима у вези различитих типова и 

врста планирања, као и на плану текућих педагошких дешавања 

у Установи. 

7.РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

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

занемаривања. 

- Учешће у раду Актива стручних сарадника за физичко 

васпитање Београда. 

- Учешће у раду тима ЗУОВ-а на изради Основа програма 

васпитно-образовног рада. 

8.САРАДЊА СА - Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког 
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НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

развоја, Филозофским факултетом и ЗУОВ-ом, кроз активности 

везане за доношење Основа програма и реализацију 

акредитованих семинара „Спортико Змај јасле“, „Спортико Змај 

вртић и школа“ и „Перцептивне вештине као подршка дечјем 

развоју“ (коаутор са Јасном Вуклиш). 

 

9.ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање одвијало се у оквиру редовних задатака. 
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10.4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЛОГОПЕДА 

 

Током радне 2016/17. године логопед Установе и логопед стажиста су своје приоритетне 

задатке реализовали у следећим областима: 

ОБЛАСТ РАДА ЗАДАЦИ 

Планирање и 

програмирање 

васпитно 

образовног рада 

- Учешће у изради годишњег плана  рада ПУ , јул /август 2017.год. 

- Учешће у изради годишњег извештаја рада ПУ са акцентом на годишњи 

извештај рада стручног сарадника логопеда, јун/јул 2017.год. 

- Израда месечних планова рада стручног сарадника логопеда, задња 

недеља текућег месеца. 

- Учешће у изради плана сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја, током године. 

- Учествовање у планирању мера индивидуализације  и припреми 

индивидуалног васпитно-образовног плана за децу са посебним образовним 

потребама, током године. 

-Учествовање у изради плана и реализацији пројекта,,Рано препознавање 

поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце''-јасле ,,1001 радост'', 

јасле ,,Дизниленд'',током године. 

Праћење и 

вредновање 

васпитно 

образовног рада 

 

- Посматрање и анализа васпитно образовног рада на нивоу детета, 

васпитне групе,објекта за време редовних и циљаних боравака у објектима  

и васпитним групама, са доминирајућим освртом на активности из области 

говорно-језичког развоја. 

- Праћење и анализа примерености облика, метода и средстава васпитно 

образовног рада са потребама и могућностима деце, као и деце са 

проблемима у говорно језичком развоју. 

- Праћење развијености говора и подстицање говорно-језичких функција 

код деце на раном узрасту. 

Рад са 

васпитачима 

 

- Пружање помоћи и подршке васпитачима у току рада са децом, код којих 

постоје одступања у говорно језичком развоју за планирање,реализацију и 

 евиденцију о васпитним активностима. 

- Упознавање васпитача са актуелним говорно језичким поремећајима код 

деце, у току боравка у објектима . 

- Саветодавно инструктивни рад се одвијао у току боравка у вртићима  или 

у саветовалишту на нивоу ПУ током године, првенствено са темама о 

говорно језичким проблемима код деце из васпитне групе и превентивним 

активностима за рад са децом из области развоја говора. 

-Рад са васпитачима и медицинским сестрама васпитачима на попуњавању  

Развојних скала за процену комуникативних способности  деце  на основу 

запажања о развоју деце , децембар 2016.год. и април 2017.год. 

-Рад са медицинским сестрама васпитачима на реализацији  пројекта ,,Рано 

препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце''-јасле 

,,1001 радост'', јасле ,,Дизниленд'',током године, као и васпитачима  на 

реализацији пројекта ,,Вртићи без граница 3''. 

-Рад са медицинским сестрама васпитачима на припреми радова за ССМСС  

:,,Сликовница на зиду'' и ,,Наше мало позориште'' и васпитачима на 

припреми рада за ССВС :,,Систематско праћење и подстицање деце са 

говорно језичким- артикулационим одступањима на правилан изговор''. 
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- Израда ,,Корисних савета логопеда'' као стручних упутстава за васпитаче и 

родитеље, са темама из области развоја говора. 

Рад са децом 

 

- Логопедском проценом  обухваћено је 1110  деце ППП (четворочасовног и 

целодневног),као и 170 деце осталих вртићких и јаслених група (по позиву 

васпитача, медицинске сестре васпитача  или родитеља) . Од  укупног броја 

деце обухваћене  логопедском проценом ,а у години пред полазак у 

школу,код 553 се детектују одступања у изговору појединих гласова (око 

50% деце).  

-Континуирано, током године, је реализован превентивни рад са децом у 

оквиру групе ,базиран на вежбама логомоторике, графомоторике, богаћења 

речника, акустичке анализе и синтезе итд. 

- Праћење развоја говорно  језичких функција код деце у групи, током 

године. 

-Учествовање у изради педагошких профила деце и планирање мера 

индивидуализације за децу којој је потребна додатна подршка, као и изради 

ИВОП-а, током године. 

Рад са 

родитељима 

- Реализовано је  164 саветодавно  консултативних и инструктивних   

разговора са родитељима. 

- Учешће у саветовалишту на нивоу ПУ у сарадњи са осталим стручним 

сарадницима, током године. 

- Израда ,,Корисних савета логопеда'' као стручних упутстава за васпитаче и 

родитеље, са темама из области развоја говора. 

-Реализација тематских  родитељских састанака на тему:,,Рано 

препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја детета“, 

11.04.2017.год.јасле ,,1001 радост“ и 19.04.2017.год.јасле ,,Дизниленд''. 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

детета 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима одвијала се у оквиру 

рада стручних тимова,радних група кроз заједнички рад и редовну размену 

информација на састанцима и путем мејла. 

- Рад са стручним сарадницима логопедима- приправницима у виду 

менторства и увођења у посао,током године. 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учешће у раду тима за инклузивно образовање,током године. 

-Учешће у раду актива припремног предшколског програма,током године. 

-Учешће у раду васпитно образовног већа,током године. 

-Учешће у раду пројектног тима ,,Вртићи без граница 3'',од маја 2017.год. 

-Учешће у раду тима за укључивање деце из маргинализованих група,током 

године. 

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

уписа,током године. 

- Учешће у раду педагошког колегијума, током године. 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

- Активна сарадња са Удружењем логопеда Београда и Србије. 

- Активна сарадња и размена са другим ПУ у Београду и Србији у виду 

посете, стручних састанака, консултација о раду стручних сарадника 

логопеда и унапређењу васпитно образовне праксе, током године. 

- Сарадња са Домом здравља Вождовац и Развојним саветовалиштем. 

- Сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 
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локалне 

самоуправе 

 

остврена је кроз реализацију практичне наставе, од 13.03.2017.год. до 

31.03.2017.год.,  и кроз менторски рад током завршне праксе, од 

15.05.2017.год.до 26.05.2017.год.  

- Сарадња са Заводом за говорну патологију реализована је редовним 

упућивањем деце са говорно-језичким и другим одступањима у 

психофизичком развоју, као и њиховом  даљем праћењу. 

- Сарадња са Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину 

Београд, у  оквиру пројекта ,,Рано препознавање поремећаја говора и социо 

емоционалног развоја детета“( јасле ,,1001 радост“ и јасле ,,Дизниленд''). 

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 одвијао се у току редовних задатака 

логопеда у Установи.  

- Присуство активима  Ментора и приправника 19.10.2016.год, 

30.11.2016.год. и 28.03.2017.год.вртић ,,Сестре Букумировић''. 

-Радионица ,,Примена протокола о заштити деце од насиља, злостављања и 

занемаривања'' 25.11.2016.год.вртић ,,Сестре Букумировић''. 

-Учешће на  семинарима:  

 ,,Обука за РБТ ''28.10.-30.10.2016.год. и  04.11.-06.11.2016.год.Центар за 

друштвене активности, Зрењанин- 

,,Више од игре'' 3.12. и 4.12.2016.год.вртић ,,Дизниленд'', 

,,Ја могу корак напред, музичке активности и визуелне картице у функцији 

подстицања развоја деце са сметњама у развоју'' 18.02. и 

19.02.2017.год.вртић,,Чика Јова Змај 1'', 

,,Планирање и управљање променама диверсификације ПВО'' 19.05,20.05.и 

21.05.2017.год.вртићи ,,Невен'' и ,,Мала сирена''. 

-Присуство конференцијама, стручним скуповима, стручним предавањима, 

трибинама, манифестацијама: 

    ,,DIR/FLOORTIME'' 12.11.2016.год.Општина Стари Град, 

    ,,Нове технологије у образовању 

2017.године''10.02.2017.год.Белекспоцентар, 

    ,,Укључивање деце из осетљивих група у предшколски систем'' 

25.04.2017.год.хотел Метропол Палас, 

    ,,Кључне димензије развоја квалитета у предшколском васпитању и 

образовању-Основе програма предшколског васпитања и образовања'' 

23.05.2017.год.хотел Хајат, 

    Научно стручна конференција логопеда Србије,, Иновативни приступи у 

логопедији'' 26.05. и 27.05.2017.год.хотел Славија Гарни, 

    X стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских 

установа Србије са темом ,,Развој професионалне улоге стручног сарадника 

и сарадника у функцији унапређења квалитета предшколске делатности'' 

03.11-06.11.2016.год.у Врњачкој Бањи, 

    Дечја манифестација,,Игра и играчке нас 

повезују''09.12.2016.год.Позориште лутака Пинокио-Земун, 

    Едукативно предавање Црвеног крста Вождовац ,,Трговина људима'' 

28.12.2016.год.вртић ,,Мала сирена'', 

    Дани предшколаца Врачара 30.01.2017.год.ПУ Врачар, 

    Пролећна ,,Вашаријада'' 18.05.2017.год ПУ Палилула. 



 

10.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА 

 

 

ОБЛАСТ РАДА 

ТОКОМ РАДНЕ ГОДИНЕ, 

СОЦИЈАЛНИ РАДНИЦИ СУ 

РАДИЛИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ 

СЛЕДЕЋИХ ЗАДАТАКА: 

НОСИОЦИ 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирање и 

програмирање 

социјалног рада 

-Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду ПУ . 

-Учешће у изради годишњег 

плана  рада ПУ са акцентом на 

план рада соц.радника. 

-Учешће у изради индивидуалног 

оперативног плана  рада. 

социјални 

радници 
јул-август 2016. 

Активности на 

унапређивању 

социјалне функције 

ПУ 

 

-Праћење породице и деце у 

локалној заједници. 

социјални 

радници  
током године 

- Учешће у пријему деце по 

конкурсу и током радне године . 
Гордана Трмчић 

мај-јун 2017. 

током године 

- Учешће у формирању  и 

структурирању васпитних група 

(прелазак деце из јасала у вртић, 

новоппримљена деца по 

конкурсу). 

Гордана Трмчић 
од фебруара 

 2017. 

 - Праћење попуњености 

капацитета  на нивоу васпитне 

групе. 

социјални 

радници  
током године 

 - Вођење података о статусима 

породице и деце. 

социјални 

радници  
током године 

Рад са васпитачима 

 

-Размена информација о деци и 

породици у циљу сагледавања 

породичних услова одрастања 

деце. 

-Пружање помоћи и подршке 

васпитачима у раду са децом и 

породицама из друштвено 

осетљивих група. 

-Сарадња са васпитачима у 

домену идентификације 

развојних проблема поједине 

деце, условљених породичним и 

социјалним разлозима. 

социјални 

радници  
током године 

Рад са родитељима, 

односно 

старатељима 

-Учешће у Саветовалишту за 

родитеље и запослене на нивоу 

ПУ, у сарадњи са стручним 

 

 

 

 

 

 



 

 сарадницима. 

 -Током године остварен је 

велики број индивидуалних и 

тимских разговора са 

родитељима/старатељима, у 

циљу решавања породичних 

проблема.         

 -Пружање стручне помоћи 

родитељима/старатељима око 

остваривања права из области 

соц.заштите. 

- Упућивање у  надлежне 

институције где могу  остварити 

права из области дечје и 

социјалне заштите (Градски 

центар за соц.рад, Суд, 

Интерресорна комисија...). 

 -Континуирана сарадња са 

родитељима/старатељима  у 

циљу праћења развоја деце и 

пружање подршке и помоћи око 

решавања изражених проблема у 

функционисању детета и 

породице. 

 

 

 

 

 

социјални 

радници 

 

 

 

 

 

током године 

-Израда Информатора за 

родитеље,,Место и улога 

социјалног радника у ПУ''. 

Гордана Трмчић  септембар 

2016. 

Рад са       

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом 

 

-На предлог Директора ПУ 

упућен предлог споразума- 

протокола о будућој сарадњи ПУ 

са ГЦСР- Одељење Вождовац. 

Гордана Трмчић, 

Аида Маричић 
јун 2017. 

-На иницијативу  Директора ПУ   

уведено је одржавање редовних  

тромесечних састанака  са тимом 

за заштиту деце и омладине 

ГЦСР- Одељење Вождовац са 

тимом  ПУ. 

Директор, 

Гордана Трмчић, 

Уписна комисија 

мај 2017. 

 

Гордана Трмчић, 

Вера 

Цвијановић, 

Уписна комисија 

јул 2017. 

 -Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у оквиру 

рада стручних тимова и размена 

информација.   

социјални 

радници  
током године 

Рад са запосленима 

у Установи 

-Информисање запослених о 

остваривању права на 

родитељски додатак.                                 

социјални 

радници  
током године 



 

-Учешће у раду комисије за 

прослеђивање захтева за процену 

радне способности. 

Гордана Трмчић током године 

-Индивидуални саветодавни рад 

са запосленима  из домена рад 

социјалног радника. 

социјални 

радници  
током године 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

-Учешће у раду тима за заштиту 

деце од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Гордана Трмчић 

(присуствовала 

састанцима 

Алтана Егелић) 

 

-Учешће у раду тима за 

инклузивно образовање.  
Алтана Егелић током године 

-Рад у уписној комисији током 

године. 
Гордана Трмчић током године 

-Комисија за прослеђивање 

захтева за процену радне 

способности. 

Гордана Трмчић током године 

-Посредовање у поступку 

заштите од злостављања на раду, 

у случају да се за злостављање не 

терети одговорно лице у правном 

лицу. 

социјални 

радници 
током године 

-Учешће у раду тима за писање 

докумената Установе-извештај о 

раду ПУ. 

Гордана Трмчић јул-август 2017. 

-Учешће у раду пројектног 

тима,,Вртићи без граница 3''.  

Алтана Егелић Јун-јул 2017  

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом локалне 

самоуправе 

 

-Сарадња са Градским Центром 

за соц.рад: 

 Одељење Вождовац, Одељење 

Звездара,Одељење Гроцка. 

-Сарадња са Центром за заштиту 

одојчади и деце, Звечанска 7. 

-Сарадња са  Полицијском 

Управом Вождовац (Директор и 

запослени ПУ). 

 -Сарадња са Удружењем 

стручних сарадника и сарадника 

Београда. 

 -Активна сарадња и размена са 

другим ПУ у Београду у виду 

посета и  стручних састанака . 

социјални 

радници  
током године 

-Сарадња са Прихватилиштем за 

децу- обележавање 59-ог 

рођендана. 

Гордана Трмчић фебруар 2017. 



 

Сарадња са градским 

институцијама у циљу 

унапређивања хуманитарних 

активности:  

*„Снежна чаролија“, 

*“Новогодишња кутија“(деца из 

материјално угрожених 

породица). 

Алтана Егелић 

 
децембар 2016. 

Вођење  

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

-Актив  социјалних радника –ПУ 

Врачар. 

социјални 

радници 
новембар 2016. 

-Тематски састанци на локалном 

нивоу (суд, полиција, Градски 

центар за соц.рад, Аутономни 

женски центар, ОШ, ДЗ, ПУ) у 

циљу спречавања и реаговања на 

насиље, злостављање и 

занемаривање. 

Гордана Трмчић Током године 

-Конференција: ,,Јачање високог 

образовања за развој социјалне 

политике и унапређење пружања 

социјалних услуга''-Факултет 

Политичких наука. 

социјални 

радници 
март 2017. 

-„Основна обука за посреднике-

Медијаторе“ 

Гордана Трмчић-

завршена обука 

Алтана Егелић – 

започета обука 

октобар 2016. 

-Инцест траума центар-

Образовни пакети за учење о 

теми сексуалног насиља над 

децом вртића, основним и 

средњим школама . 

Гордана Трмчић април 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

        Током 2016/2017. године на основу Правилника и Упутства за спровођење 

превентивнe здравствене заштите од стране Министарства здравља сарадници на 

унапређивању превентивне здравствене заштите реализовали су,  у складу са структуром 

послова, а ослањајући се на Годишњи план превентивне здравствене заштите Установе , 

задатке  и садржаје из Програма превентивне здравствене заштите. Медицинске сестре које 

раде у области превентивно здравствене заштите стекле су лиценце за самостално обављање  

послова у области здравља од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.  

 

Сарадници на унапређивању превентивне заштите своје задатке реализовали су у 

односу на следеће области рада: 

 

ОБЛАСТ 

РАДА 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА 

 

1.Планирање 

и 

програмира

ње 

превентивне 

здравствене 

заштите 

 

 

 

 

-  Учествовање у изради Плана превентивне здравствене заштите у оквиру 

Годишњег плана установе- септембар 

- Састанак са сарадницима на реализацији превентивне здравствене заштите и 

руководиоцима јаслица у циљу упознавања са годишњим Извештајем о 

реализацији превентивне здравствене заштите за 2016/2017.годину (анализа 

процента обољевања деце, број систематских прегледа деце, резултати 

микробиолошких и броматолошких испитивања,...)  и Планом активности из 

области превентивне здравствене заштите за наредну  годину- септембар 

 -  Учествовање у координацији стручно- медицинског рада између свих радника 

Установе, здравствених институција и породице у складу са Програмом- током 

године 

-  Рад на прикупњању и обради података: „Извештај о одсуствовању деце из 

здравствених и нездравствених разлога, Извештај о санитарно хигијенском 

надзору“, „Реализација Програма „Здрав вртић“ Градском заводу за јавно 

здравље- јануар, јун  

- Учешће у  раду Актива медицинских сестара на превентивној здравственој 

заштити  (захтев за добијање стручног мишљења од Градског завода за јавно 

здравље  у вези са коришћењем дезинфекционих средстава у ПУ, о 

преиспитивању основаности ношења пиџама током поподневног одмора деце,  

предлог за унапређивање сарадње са Градским заводом за јавно здравље путем 

избора савременијих начина сарадње са породицом осим родитељских састанака 

у облику предавања...)- месечно 

 - Подршка иницијативи директора за наставком  реализације   пројекта 

„Фестивал здравља“,  учествовање у изради плана здравствено васпитних 

активности   

- Учешће у осмишљавању планова подршке и праћења за децу са посебним 

здравственим потребама ( у сарадњи са педијатрима, родитељима и запосленима), 

током године  

- Прикупљање, обрада и анализа  података о извршеним превентивним  

прегледима, здравственом стању деце и епидемиолошком стању на нивоу 



 

Установе, током године. 

 

2. Праћење 

спровођења 

задатака при 

стварању 

оптималних 

услова за 

правилан 

психофизичк

и развој, 

очување и 

унапређење 

здравља деце 

 

  

- Одвијао се при редовним задацима при обиласку објеката,  при праћењу процеса 

здравствене неге, хигијене, исхране и расподеле оброка- током године 

- Контрола општих хигијенско- епидемиолошких услова спроведена је од стране 

епидемиолошке службе Дома здравља у свим објектима ПУи том приликом 

спроведена је епидемиолошка анкета од стране епидемиолога о санитарно 

хигијенским условима објеката  

- У сарадњи са епидемиолошком службом Дома здравља у објектима „1001 

радост“,“Љоља“, „Љиљан“ због епидемиолошких индикација и сумње на 

стрептококно клицоноштво узети су брисеви грла и носа деци и васпитачима у 

групама где је било оправдано 

- Планирање општих мера за очување и унапређивање здравља, праћењем 

спровођења санитарно  хигијенских мера- током године  

- Праћење здравствено- епидемиолошког стања и предузимања 

противепидемијских мера у сарадњи са надлежним институцијама- током године  

- На иницијативу Директора Установе сарадници за унапређивање превентивне 

здравствене заштите одржали су састанке са запосленим васпитним особљем у 

свим објектима у ПУ на тему „Најчешће повреде деце“ и „Правилни поступци 

приликом повређивања деце“ у циљу превенције повреда и скретања пажње на 

безбедност простора у којима бораве деца, мај 

- Координација  здравствене припреме деце за одлазак на зимовање и летовање у 

складу са Правилником, током године 

- Сарадња са Републичком санитарном инспекцијом, Вишим санитарним 

техничарима Секретаријата за дечју заштиту, иницирање и праћење реализације 

наложених мера и решења у сарадњи  директором  и техничком службом 

- Учешће на састанцима у Секретаријату за дечју заштиту и давању предлога за 

обједињеним артиклима и потребама ПУ Београда (опрема, санитетски материјал, 

артикли од пластике)  

- Опремање приручних апотека санитетским материјалом, требовање и расподела 

прибора, средстава и папирне конфекције,  евиденција о подели потрошног 

материјала-током године 

-  Праћење и евиденција спровођења дезинсекције, дезинфекције и дератизације  у 

Установи-током године 

-  Вођење евиденције, планирања и упућивања запослених на обавезне 

здравствене прегледе 

- Oдржавали су се договорени састанци са родитељима деце са алергијама на 

намирнице где је договарано да се у складу са медицинском документацијом 

изврше елиминационе корекције у јеловнику за свако дете са препоруком, а 

измењени оброци без алергена припремани су под надзором дијететичара 

Установе, током године 

- Одржавани су састанци са родитељима деце са хроничним незаразним 

обољењима, васпитачима и сарадницима на реализацији превентивне здравствене 

заштите, консултације са педијатрима, током године. 



 

 

3. Рад са 

медицинским 

сестрама 

васпитачима, 

сарадницима 

на 

реализацији 

превентивне 

здравствене 

заштите, 

немедицинск

им особљем   

 

 

 

 

-  Пружање подршке медицинским сестрама и васпитачима за учешће на 

Фестивалу здравља, април 2017.  

- Одвијао се кроз пружање подршке и едукацију медицинских сестара које раде на 

реализацији Програма (унапређивање вођења здравствене документације- 

здравствени картон, вођење евиденција..) - током године 

- У проналажењу оптималних решења за ситуације које нису свакодневне и 

уобичајене за  брзо и правовремено реаговање медицинских сестара- током 

године 

- Присуству на обукама за нове приступе у планирању и реализацији 

противепидемијских мера за евентуално нове епидемије и пандемије- током 

године 

- Инструктивно, здравствено - превентивни рад са медицинским сестрама и 

васпитачима кроз праћење  непосредног превентивно -здравственог рада,  неге и 

постигнућа деце, праћење  реализације планираних  активности из програма ПЗЗ- 

месечно 

 - Усмерававање и рад на развијању културно хигијенских навика код деце и 

запослених 

 -Инструктивни, здравствено превентивни  рад са техничким и кухињским 

особљем- месечно 

- Стручно усавршавање медицинских сестара  кроз стручне активе- током године  

- Подстицање тимског рада у вртићу и тимску сарадњу- током године 

- Одржавање састанака, усмеравање васпитача у превазилажењу и пружању 

помоћи код остваривања потреба деце са хроничним незаразним обољењима, 

видно су истакнута обавештења у васпитној соби, амбуланти за децу са 

здравственим потешкоћама, са индивидуалним разликама у погледу исхране, 

културно-хигијенских навика, сна... 

-При ванредним здравствено епидемиолошким ситуацијама спровођење  

додатних противепидемијских мера  у сарадњи са  референтним здравственим 

институцијама (појединачни случајеви обољевања од салмонелозе, инфективне 

мононуклеозе, шуге, паразитарних обољења, ..) 

- Осмишљен Информатор за запослене на тему „Задаци медицинске сестре код 

вашљивости“, „Шуга“ 

-Координација и упућивање деце од навршене треће до четврте године живота на 

систематске офталмолошке прегледе у Дом здравља, суботом, у унапред 

утврђеном термину за сваки објекат у сарадњи са Домом здравља Вождовац  

4.Рад са 

децом 

 

-  Одговарајућим и осмишљеним садржајима здравствено васпитне активности 

реализовале су медицинске сестре на превентивној здравственој заштити са 

децом, родитељима и васпитачима.Садржаји су се планирали као самосталне 

активности или су се прожимали са васпитно образовним задацима и 

обезбеђивали подршку здрављу у свим сегментима живота и рада вртића.Деци се 

на прихватљив начин приближавала одређена област као претпоставка 

формирању и усвајању позитивних навика, ставова и понашања у односу на 

њихово здравље.На тај начин  деца су постајала промотери здравог живота у 

односу на своје вршњаке,  родитеље и породицу. РЗЗЈЗ „Милан Јовановић-Батут“  

наставио је  континуирани процес стручног усавршавања кадра кроз једнодневне 

семинаре са едукативним садржајима програма „Здрав вртић“ који се  вреднује 



 

као програм од националног значаја за територију целе Србије. 

На иницијативу Директора установе, другу годину за редом, припреман је и 

одржан „Фестивал здравља“ у објекту „Мала сирена“, 26.04.2017. године. Тема 

из здравствено-васпитне области била је „Лична и општа хигијена“. По визији 

Директора установе циљ манифестације био је презентовање широј јавности 

метода и начина рада са децом у свим вртићима ПУ „Чика Јова Змај“.Ова 

манифестација приказала је активности које су рађене са децом претходне године 

од стране медицинских сестара и васпитача.У оквиру Фестивала своје запажене 

продукте рада представили су родитељима и деци, уваженим гостима сарадници и 

васпитачи , као и спољни сарадници Градског завода за јавно здравље, Црвени 

крст Вождовац и Дом здравља Вождовац.    

Наставило се са реализацијом специфичних садржаја, при чему су се користила 

искуства из протеклих година из ове области, као и из ауторских радова 

медицинских сестара презентованих на стручним активима. 

- Формирање навика које воде очувању здравља, дневна контрола здравственог 

стања деце, периодична контрола раста и развоја, усмерававање и рад на 

развијању културно хигијенских навика код деце 

- Подстицање активне улоге детета у здравствено – васпитном процесу 

- Планирање мера правовременог спречавања и раног откривања поремећаја и 

болести 

- Организовање и реализовање систематских прегледа деце, редовних, 

контролних и циљаних, од стране здравствених сарадника  

- Праћење и уочавање  одступања у физичком и менталном здрављу деце, 

информисање  стручног тима Установе 

- Вођење здравственог картона за свако дете, поступање по препорукама 

педијатара за свако дете са хроничним незаразним обољењима и потребом 

здравственим праћењем, консултације са педијатрима 

- Учешће у активностима васпитача поводом обележавања Светског дана без 

дуванског дима, Светског дана заштите животне средине, Светског дана вода  

-Традиционално, током „Октобра- месеца правилне исхране“ спроведене су 

активности из области Програма „Здрав вртић“, прослеђени су ликовни радови и 

узето је учешће са групом деце  на завршној манифестацији у ПУ у Земуну у 

организацији Градског завода за јавно здравље Београд 

5. Сарадња 

са 

надлежним 

установама, 

Удружењима

,локалном 

заједницом  

 

 

 

 

 

 

Сарадња са здравственим установама примарне здравствене заштите са 

-Сектором за превентивно здравствену заштиту Секретаријата за дечју заштиту 

-Градским заводом за јавно здравље Београд, 

-Републичким институтом за јавно здравље „Милан Јовановић-Батут“ 

-Домом здравља „Вождовац“ 

-Заводом за биоциде и медицинску екологију  

Сарадња са осталим институцијама и установама 

-Институтом  за мајку и дете „др Вукан Чупић“ 

-Универзитетском  дечјом  клиником  

-Високом стуковном, средњим  медицинским  школама  

-Комором медицинских сестара и здравствених радника Србије  

Сарадња са Сектором за превентивно здравствену заштиту Секретаријата за 

дечју заштиту Града Београда је од посебне важности, током радне године 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размењивали су се  подаци, реализовале су се  се едукације здравствених радника, 

планирале су се  и спроводиле  мере на очувању и унапређењу здравља 

деце.Свакодневно су се се пратила  деца са хроничним незаразним болестима, 

сметњама у развоју и инвалидитетом, како би се обезбедили оптимални услови за 

њихов боравак у предшколској Установи. 

       На основу законске регулативе ГЗЗЈЗ као референтна установа на 

нивоу града, за потребе предшколских установа, давао је  стручна упутства 

и мишљења и  вршио надзор кроз: 

- Службу социјалне медицине која прати активности запослених на 

пословима превентивно здравствене заштите кроз стручни надзор , 

извештаје и табеле који се редовно прослеђују из установе, 

- Службу за здравствено васпитање која прати спровођење програма 

„Здрав вртић“  и реализацију осталих здравствено васпитних садржаја 

- Службу хигијене и епидемиологије која континуирано прати ниво 

квалитета хигијене простора у којем бораве деца и запослени, као и 

хигијену простора Централне и дистрибутивних кухиња, узорковање 

намирница и готових оброка 

-    Службу здравствено санитарних прегледа која перманентно прати 

епидемиолошку ситуацију у објектима и врши здравствени надзор 

запослених у Установи кроз обавезне годишње и периодичне здравствено 

санитарне прегледе 

-Присуство на свечаном отварању Регионалног Дома здравља у Јајинцима, 

развојног саветовалишта у Јајинцима у сарадњи са Домом здравља Вождовац 

-Укључивање два вртића у „Дентал караван“ у организацији Удружења 

стоматолога, октобар 

-У сарадљи са компанијом „Лореал“ и „Центром за унапређење животне 

средине“спроведена је акција екстерног уређења објекта „Чика Андра“ 1 и 2 

 

6. Сарадња 

са породицом  

-Саветодавни и васпитно образовни рад са родитељима наставио се  планираним 

активностима од уписа детета, првог родитељског састанка у јуну месецу за 

новоуписану децу, до свих осталих активности током трајања радне године. Кроз 

индивидуалне разговоре са родитељима приликом узимања података за 

здравствени картон детета, размењивањем додатних информација битних за 

понашање детета, стечених навика, здравственог статуса детета и на основу тога 

планирале су се одговарајуће активности за лакшу адаптацију деце на 

вртић.Преко здравствених паноа и табли  родитељи су  имали прилику да добијају  

информације о превентивној здравственој заштити, о едукативним садржајима 

(Респираторне инфекције, Лајмска болест, Вакцинација, Осипне грознице, 

Шарлах...) и стваралаштвом деце из ове области. 

За свако дете медицинске сестре водиле су Здравствени картон, чији је саставни 

део Здравствени лист у који су се за свако дете уписивала запажања о формирању 

здравих навика, налази и запажања у вези са дневном контролом здравственог 

стања, налази и оцене у вези са растом и развојем. 

Посебан акценат у раду било је свакодневно праћење деце са хроничним 

обољењима  и деце код које је постојала  могућност да се развију одређене 

компликације и појаве ризици у току боравка у вртићу.Тим поводом наставило се 

са остваривањем активне сарадње са ординирајућим педијатрима Дома здравља 



 

као и са спровођењем достављених инструкција за свако дете.    

-Учешће на  родитељским  састанцима у организацији Секретаријата за дечју 

заштиту и Градског завода за јавно здравље „Безбедно понашање у саобраћају“, 

„Медији и здравље деце у ПУ“, „Превенција заразних болести код деце у ПУ“, 

„Мала сирена“, децембар 

-Индивидуални разговори са родитељима деце са хроничним незаразним 

обољењима, алергијама и другим стањима на јутарњој тријажи или на 

договореним састанцима са сарадницима   

-организовање и активно учешће  родитеља у обележавању и промоцији здравља 

кроз различите  јавне манифестације у Установи-„Фестивал здравља“ и у другим  

здравственим и образовним институцијама. Завршна манифестација поводом 

обележавања „Светске недеље здравља уста и зуба“ где су деца из већине вртића 

учествовала у ликовном конкурсу а награђени су радови деце вртића „Шећерко“, 

„Бисери“, „Мала сирена“, „Наша деца“ која су са родитељима и васпитачима 

приремили рецитације и драмске игре на приредби у Општини Вождовац у 

организацији стоматолога Дома здравља  

-пружање стручне подршке породици са циљем унапређивања родитељских 

компетенција кроз писане материјале и припремање  едукативних садржаја за 

родитеље, „Вакцинација“, „Варичела“ 

7. Сарадња 

са 

директором, 

рад у 

стручним 

органима и 

Тимовима  

- Сарадња са директором и стручним сарадницима одвијала се у оквиру рада 

стручних тимова, комисија и радних група кроз заједнички рад и редовну размену 

информација на састанцима и путем мејла  

- Учешће сарадника на унапређивању превентивне здравствњене заштите у 

ширем Тиму за самовредновање 

- Учешће у активностима Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања  

- Педагошки колегијум  

8. Вођење 

документаци

је, припрема 

за рад и 

стручно 

усавршавање 

 

 

-Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање одвијало се у 

оквиру редовних задатака  

 -Организовање различитих видова стручног усавршавања у области превентивне 

здравствене заштите у складу са годишњим Планом и актуелном 

епидемиолошком  ситуацијом: 

- „Физичка активност у циљу очувања здравља“, руководиоци јасала и сарадници 

на реализацији превентивне здравствене заштите- јануар  

- Организација Фестивала здравља, директор Установе, више састанака  са 

сарадницима  

-Присуство радном састанку дијететичара за  кухињско особље на тему „Лична 

хигијена и хигијена намирница“, јун  

-План превентивне здравствене заштите за 2016/2017.годину, руководиоци јасала 

и сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите,септембар, 

сарадник Светлана Стекић, Татјана Марковић 

-Извештај о реализацији плана за 2015/2016.годину, , руководиоци јасала и 

сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите, септембар, сарадник 

Слађана Грујић  

-„Родитељски састанак у ПУ“- руководиоци јасала и сарадници на реализацији 

превентивне здравствене заштите, септембар, сарадник Наташа Пејдић 



 

-„Основни елементи безбедног понашања у саобраћају“, Институт за јавно 

здравље Србије, деца припремне групе и сарадници на реализацији превентивне 

здравствене заштите, „1001 радост“, октобар 

-„Здрави стилови живота“, Институт за јавно здравље Србије, деца припремне 

групе и сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите, „1001 

радост“, новембар 

-„Један, два, три...чувај се ти“, радионица-средња група деце, „Борба против 

трговине људима“, Црвени крст, сарадници на реализацији превентивне 

здравствене заштите,“Мала сирена“, децембар 

-Учешће пет медицинских сестара из Установе на Традиционалним јесењим 

стручним сусретима, Соко бања 

-Присуство на XX Стручним сусретима медицинских сестара ПУ Србије, 

Удружење медицинских сестара Предшколских установа Србије, један сарадник 

на реализацији и један сарадник на унапређивању превентивне здравствене 

заштите, јун, Ивањица 

-Присуство на акредитованим предавањима „Фестивал здравља“, сви сарадници 

на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадници на унапређивању 

превентивне здравствене заштите, Дом омладине, април  

-Присуство предавању „Принципи неге пацијената са когнитивним 

поремећајима“,  сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите и 

сарадници на унапређивању превентивне здравствене заштите, Удружење 

медицинских техничара примарне здравствене заштите, јануар 

- Присуство предавању „Превенција и сузбијање интрахоспиталних инфекција“ 

Удружење медицинских техничара примарне здравствене заштите, 

заинтересоване медицинске сестре 

-Присуство предавању „Улога анализе урина у дијагностици болести бубрега и 

уринарног тракта, Удружење медицинских техничара примарне здравствене 

заштите, сарадници на реализацији превентивне здравствене заштите и сарадници 

на унапређивању превентивне здравствене заштите, јун 

- Учествовање на различитим манифестацијама у циљу промовисања Установе и 

стицања нових знања и вештина, манифестација поводом обележавања Светског 

дана хране, Недеље здравља уста и зуба, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИСХРАНЕ 

 

План исхране израђују нутриционисти дијететичари предшколске установе на основу 

асортимана и количина намирница предложених од стране Комисије за праћење, контролу и 

унапређење исхране формиране при Секретаријату за образовање и дечју заштиту. Он 

обухвата израду и реализацију јеловника почев од планирања, организације рада у 

централним и дистрибутивним кухињама као и праћење набавке и потрошње намирница и 

праћење дистрибуције готових оброка.  

На пословима планирања, припремања и сервирања оброка радило је укупно 83 

радника, од тога 59 на неодређено (12 кувара, од којих је један на неплаћеном одсуству, 44 

сервирке, од којих је једна на неплаћеном одсуству и 3 спремачице које раде на одржавању 

хигијене при централним кухињама).  Радника на одређено време је било 24, од тога 8 кувара, 

14 сервирки, 2 спремачице. 

На пословима планирања исхране било је 3 нутрициониста дијететичара на неодређено време, 

и један на одређено (замена за породиљско боловање). У јуну 2017. године један 

нутрициониста дијететичар је споразумно раскинуо радни однос тако да сада у Установи раде 

2 нутрициониста дијететичара на неодређено време, и један на одређено (замена за 

породиљско боловање). 

Просечно дневно припремано је око 10270 оброка (доручак, ручак и ужина). Оброци су 

припремани у две централне кухиње и једној самосталној кухињи:  

1. у објекту „Чика Јова Змај“ у улици  Саве Шумановића 1 

2. у објекту „Сестре Букумировић“ у улици Игњата Јоба 69 

3. у објекту „Мала сирена“ у улици Каплара Момчила Гаврића 14. 

 Пренамена кухиње објекта „Мала сирена“ из дистрибутивне у самосталну је извршена 

27.03.2017. године од када ова кухиња припрема оброке за  децу у овом објекту (у просеку 

око 430 оброка). 

Дистрибуција оброка вршена је у 35 дистрибутивне кухиње у којима су припремани 

доручак и кувана (млечна) ужина, а ручак и остале ужине само сервиране. 

Током године извршени су радни задаци нутрициониста дијететичара: 

1. Планирање исхране која обухвата:  

- израду јеловника,  

- иновирање старих и израду нових рецептура,  

- израчунавање калоријске и нутритивне вредности оброка,  

- планирање набавке намирница према јеловнику,  

- планирање посебног јеловника за децу на специфичним режимима исхране,  

- рад на изради јеловника за сајт предшколске установе, мобилне апликације за родитеље,  

јеловника са алергенима за кухињско особље и планираног јеловника за Комисију за 

контролу, праћење и унапређење исхране,  

- Ради боље комуникације са корисницима услуга и увида у рад службе, редовно су 

ажурирани јеловници и  промене на сајту Установе.  

- учешће у јавним набавкама за намирнице, средства за машинско прање посуђа, посуђа, 

ситног инвентара и апарата. 



 

2. Организација рада у централним и дистрибутивним кухињама је обухватала: 

- контролу процеса припреме хране,  

- решавање текућих проблема у процесу набавке, производње и дистрибуције хране 

- решавање кадровских проблема у дистрибутивним кухињама због одсуства запослених 

(боловање, годишњи одмори, крсне славе) 

- хигијене просторија, кухињског особља, уређаја и апарата током и после процеса припреме 

хране,  

- увид у расподелу хране, органолептичку процену готовог оброка, контролу остављених 

узорака хране,  

- праћење рокова намирница у приручним кухињским магацинима и контролу хигијене 

магацина,  

- праћење стања опреме и уређаја,  

- контрола начина сервирања и припреме куваних оброка и  

- увид у требовање намирница (врсте и количине). 

3. Организација рада у економату и централном магацину обухвата: 

- контролу квалитета намирница приликом пријема и пратеће документације о здравственој 

исправности заједно са технологом и комисијом за пријем намирница,  

- праћење потрошње намирница које се користе за исхрану деце на недељном, месечном и  

годишњем нивоу,  

- узимање бројног стања присуства деце по објектима и контрола требовања намирница по 

објектима од стране сервирки. 

4. Саветодавни рад се реализовао у односу на децу, родитеље и запослене кроз:  

- праћење исхране деце, праћење конзумације хране у односу на узраст и потребе деце, 

развијање правилног односа деце према хране наглашавајући важност витамина и минерала у 

здравој исхрани и усвајање културе обедовања,  

- радионице са децом и родитељима са три теме „Култура обедовања“, „Хигијена намирница“ 

и „Лична хигијена и хигијена простора“,  

- састанцима са родитељима по потреби поводом специфичности у исхрани, верских разлога и 

индивидуалних потреба деце,  

- организацијом актива за запослене-сервирке и кухињско особље.  

Поред тога континуирано се радило на усавршавању носиоца програма исхране и 

едукацији свих запослених који су учесници у ланцу од пријема намирница  до сервирања 

готових оброка. 

Одржана су два актива са сервиркама и куварима централних и самосталне кухиње 

који је и планом предвиђен за радну 2016/2017 годину. Тема актива је била:  „Хигијена, 

правилна обрада намирница и лична хигијена кухињских радника“. Актив је одржан у објекту 

"Сестре Букумировић" дана 19.6.2017. Актив је имао за циљ подсећање на принципе добре 



 

хигијенске праксе у раду, превенција епидемиолошких ризика у летњем периоду са посебним 

акцентом на припремању хране за децу са специфичностима у исхрани. 

5. Евалуација рада током године се врши кроз:  

- израду месечних  извештаја о утрошеним количинама и средствима за храну Секретаријату 

за дечију заштиту,  

- израду извештаја о раду директору,  

- израду годишњег извештаја и плана о раду установе у области исхране. 

6. Сарадња са друштвеном средином подразумева: 

- сарадњу са Градским заводом за јавно здравље израдом планираног јеловника и 

магацинских листи утрошених намирница, увидом у броматолошке и микробиолошке анализе 

оброка узетих од стране Градског завода, 

- Секретаријатом за дечју заштиту кроз периодичне састанке,  

- Комисијом за праћење, контролу и унапређење исхране кроз периодичне састанке,  

- Високом здравственом школом струковних студија у Београду кроз едукацију студената на 

практичној настави, струковним удружењима нутрициониста  

- Комисијом за унапређење исхране деце у ПУ са нутритивним алергијама и другим 

специфичностима у исхрани. У току целе радне године Комисија за праћење исхране деце 

која су на специфичним режимима исхране  као и служба за исхрану имала је саветодавни рад 

– састанке са родитељима и запосленима услед повећаног броја деце која су из разних 

здравствених и нездравствених разлога на специфичним режимима исхране. По подацима из 

марта месеца 2017. године у Установи је било укупно 94-оро деце на спефичним режимима 

исхране, са најчешћим алергијама на млеко, јаја, орашасте плодове, двоје са целијакијом и 

петоро деце на специфичном режиму исхране због верске припадности.  

- Организација сајмова, фестивала и других друштвених дешавања у оквиру установе из 

домена исхране. Поводом обележавања Светског дана здравља 26.04.2017. је у објекту „Мала 

сирена“ одржан Фестивал здравља у чију припрему и реализацију су били укључени и 

сарадници за исхрану. Служба за исхрану је заједно са сарадницима на унапређивању 

превентивне здравствене заштите учествовала у организацији другог по реду Фестивала 

здравља чија тема је била „Хигијена“. Задатак сарадника за исхрану је био да свако са свог 

дела терена одабере објекат са којим ће припремити активност која ће потом бити  

презентована на Фестивалу. Одабране су теме: „Култура обедовања“, „Хигијена намирница“ 

и  „Лична хигијена и хигијена простора“ које су реализоване у сарадњи са васпитачима и 

децом у објектима „Пинокио“, „Наша деца“ и „Чика Јова Змај“. Такође су у циљу промоције 

„здравих намирница“ за послужење деце прављени свеже цеђени сокови од воћа и поврћа и 

„здрави слаткиши“ - колач од овсених пахуљица и јафа колач са поморанџом.  

- Током радне 2016/2017. године наставило се са пројектом: „Растем, растеш, расте – како, 

зашто?“ у објекту „Чика Јова Змај 1“ у којем су сарадници за исхрану учествовали кроз 

активности са децом. Деца су посетила централни магацин и упознала се са намирницама које 

се користе у исхрани, ко све учествује у организацији припреме оброка и како се правилно 

чувају намирнице.  



 

- Присуство на едукативним симпозијумима, семинарима и курсевима ради стручног 

усавршавања и стицања услова за лиценцу. 

 

Стручна усавршавања која су похађали дијететичари нутриционисти: 

 

Датум Стручни 

скуп 

Организатор Тема Место Број 

присутн

их  

20.09.20

16. 

Стручни 

скуп-курс 

Савез удружења 

медицинских сестара 

предшколских 

установа Србије 

„Епидемиолошки осврт на 

инфективна обољења 

карактеристична за дечији 

узраст-улога и задаци 

медицинске сестре“ 

Београд 2 

22-

23.09.20

16. 

Домаћи 

конгрес 

Савез удружења 

медицинских сестара 

предшколских 

установа Србије 

„Традиционални 

19.стручни сусрети 

медицинских сестара ПУ 

Србије“ 

Београд 2 

27.09.20

16. 

Домаћи курс 

II категорије 

Савез удружења 

медицинских сестара 

предшколских 

установа Србије 

„Животна уверења и како 

их мењати“ 

Београд 1 

 

30.09.20

16. 

Национални 

симпозијум 

Удружење 

нутрициониста ПУ 

Србије 

 

„Колективна исхрана деце 

предшколског узраста и 

актуелна сазнања о 

здравственој безбедности 

хране“ 

Београд 
1 

17.11.20

16. 

Стручна 

конференциј

а 

Савез удружења 

медицинских сестара 

предшколских 

установа Србије 

„Унапређивање праксе  

јачањем компетенције 

медицинских сестара у ПУ 

Србије“ 

Београд 
3 

21.01.20

17. 

Курс 
Удружење 

медицинских сестара 

и техничара КЦС 

Сестринство 

„Менаџмент људског 

потенцијала у здравству“ 
 

 

28.01.20

17. 

Курс 
Удружење 

медицинских сестара 

и техничара примарне 

здравствене заштите 

Србије 

„Принципи неге 

пацијената са 

конгнитивним 

поремећајима “ 

 

Београд 3 

31.01.20

17. 

Курс 
Удружење 

здравствених радника 

Србије 

„Стандарди и нормативи у 

збрињавању пацијенткиња 

са оваријалним  

хиперстимулирајућим 

Београд 1 



 

синдромом“ 

20.02.20

17. 

 

курс 
Удружење 

здравствених радника 

КБЦ Звездара 

„Самоконтрола као 

значајни фактор у 

терапији дијабетес 

мелитуса“ 

 

Београд 1 

21.02.20

17. 

Курс 
Комора здравствених 

радника Србије 

„Медицински отпад-

ризици и заштита 

здравствених радника“ 

 

Београд 1 

01.03.20

17. 

Курс I 

категорије 

Савез удружења 

здравствених радника 

Србије 

„Инфаркт миокарда“ 
Београд 1 

09.03.20

17. 

Стручни 

састанак 

Удружење 

медицинских сестара 

и техничара КЦС 

Сестринство 

„Сестринске интервенције 

при извођењу плеуралне 

пункције“ 

Београд 3 

09.03.20

17. 

Стручни 

састанак 

Удружење 

медицинских сестара 

и техничара КЦС 

Сестринство 

„Допринос професионалне 

комуникације у решавању 

проблема дехуманизације 

односа здравствених 

радника“ 

Београд 3 

16.03.20

17. 

Стручни 

састанак 

Удружење 

медицинских сестара 

и техничара КЦС 

Сестринство 

„Примена протокола код 

пацијената са 

хипогликемијом“ 

Београд 2 

16.03.20

17. 

Стручни 

састанак 

Удружење 

медицинских сестара 

и техничара КЦС 

Сестринство 

„Стандарди и збрињавање 

хитних офталмолошких 

стања“ 

Београд 2 

08.04.20

17. 

Курс 
Савез удружења 

медицинских сестара 

предшколских 

установа Србије 

„Улога медицинске сестре 

у обезбеђивању услова за 

здраво, безбедно и 

подстицајно одрастање 

деце-здравим кораком у 

одрастање)“ 

Београд 4 

08.04.20

17. 

Курс 
Савез удружења 

медицинских сестара 

предшколских 

установа Србије 

„Процедуре код 

епилепсија и фебрилних 

конвулзија код деце 

предшколског узраста“ 

Београд 2 

21.04.20

17. 

Републички 

курс 

Савез удружења 

здравствених радника 

Србије-друштво 

дијететичара 

„Актуелна сазнања о 

исхрани адолесцената“ 
Београд  2 



 

нутрициониста 

Србије 

12-

13.05.20

17 

Национални 

симпозијум 

I категорије  

са 

међународн

им учешћем 

Удружење 
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р 

1 

 

 

Отежавајуће околности у реализацији Програма исхране су: 

▪ Недовољан технички капацитет централних кухиња у односу на број припреманих 

оброка уз тенденцију раста 

▪ Неусловност појединих дистрибутивних кухиња у објекту.  

▪ Проблеми са набавком намирница (сухомеснати производи, риба) због раскида 

уговора.  

▪ Технолог Установе у сарадњи са нутриционистима је учествовала у опису 

сухомеснатих производа за нову набавку коју спроводи Комисија за контролу праћење  

и унапређење исхране. То је допринело бољем квалитету тих производа у поновљеном 

поступку набавке. 

▪ Организација рада у Установи захтева већи број радника на пословима припремања и 

сервирања оброка, како би се епидемиолошки ризици свели на минимум. Број радника 

на овим пословима се смањио због раскида уговора о раду или одласка у пензију, а 

услед примене Уредбе о забрани запошљавања пријема нових радика није била.   

Ради боље  комуникације са корисницима услуга, а у циљу сагледавања стања и потреба 

везаних за исхрану у Установи, анкетирали смо руководиоце јасала и сестре на реализацији 

послова превентивне здравствене заштите. 

 

АНАЛИЗА АНКЕТЕ  

У циљу увида у прихваћеност оброка и квалитет исхране на нивоу установе 

спроведена је Анкета која је обухватила све објекте Предшколске установе. У анкети су 

учествовале медицинске сестре на пословима реализације превентивне здравствене заштите и 

меди цинске сестре руководиоци јасала. 



 

Анализом Анкете добијени су следећи резултати: 

1.На питање каква је прихваћеност оброка код деце у објекту 51,35% деце радо 

прихвата оброкe, 45,94% деце делимично прихватају поједине оброке али уз мотивацију их 

прихватају, 2,71% деце делимично прихватају обоке а уз мотивацију и даље не прихватају 

оброке. 

2. Да ли се објекту прати количина поједене хране-100% испитаника прати количину 

поједене хране 

3. Од оброка деца боље прихватају ручак и ужине у односу на доручак. Од врсте јела 

шпагете каже да воли 51,35%  деце, кромпир пире 40,54% деце, пасуљ код 35,13% деце, месо 

(пилеће, печење)  27,02%, кромпир паприкаш 18,92%, варива (кувана јела) 16,21%, макароне  

13,51% деце. 

Од ужина омиљене су све врсте слатких колача 18,92% а од јела за доручак-мекике 

24,32% и прављени намази 10,8%. 

4. Оброци које деца најмање воле су броколи 24,32%,  карфиол 13,51% деце а од ужина 

најнеомиљенији је просо 24,32% и жито 13,51%. 

5. Сви испитани (100%) прате количину сипане хране одн норматив. 

6. Испитаници су оценили рад запослених на припреми оброка средњом оценом 4,84 

док је просечна оцена за одржавање хигијене 4,65. 

7. Предлози за унапређење рада у кухињи су углавном на рачун недостатка особља 

29,73% док 59,46% сматра да је  дистрибутивним кухињама потребно обезбедити више малих 

кућних апарата, набавка климе које би олакшале рад сервиркама. 

8. Сарадњом са нутриционистима је у потпуности задовољно 40,54% испитаних, 

27,03% жели више састанка док 10,81% сматра да би требало више едукативних флајера за 

запослене и родитеље. 

9. Теме које би запослени желели да буду заступљене на активима су: Правилна 

исхрана 29,73%, нутритивне алергије и исхрана деце са специфичностима у исхрани 21,62%, 

начини мотивације деце од стране васпитача за прихватање хране коју не воле да једу 16,27%. 

Реализација  исхране у Предшколској установи „Чика Јова Змај“ Вождовац је редовно 

контролисана од стране ГЗЗЈЗ, Републичких инспекцијских служби и вишег санитарног 

техничара у својству интерног санитарног надзора при Секретаријату за дечју заштиту. 

У 2016/2017 години Градски завод за јавно здравље је вршио контролу планирања 

исхране кроз  анализу недељних оброка уз праћење и обраду података из магацинских листа. 

Методом случајног избора, непосредно испред детета узимани су оброци ради хемијске и 

броматолошке контроле квалитета и квантитета оброка. 

Контролу планираних јеловника континуирано током године врши Градски завод за 

јавно здравље кроз анализу магацинских листи. Такође се редовно узимају узорци готових 

оброка за микробиолошку анализу како у централним кухињама тако и у објектима. Редовно 

се узимају брисеви са радних површина и руку и носа кухињског особља с обзиром да 

правилна хигијена руку представља једну од основних хигијенских мера у превенцији 

контаминације намирница и готових оброка. Ови показатељи помажу у смислу циљаног 

деловања и смањења ризика у кухињи као и предузимања корективних мера. Редовно се врши 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација свих просторија у којима се припремају оброци 

или чувају намирнице . 

  

 



 

11. ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

            

 Ред.   

Изворприхода 

  

Износ 

  

% учешћа 

 

 

број 

       

           

 1.   Средствабуџета Града 10.506.511,20  99,29%  

            

 2.   СредстваУстанове 0  0  

            

   

Донаториопрема 74.880,00 

 

0,71% 

 

 3.     

            

    УКУПНО  10.581.391,20  100%  

            

ИЗВОРИ ПРИХОДА       

            

 Ред.   

Изворприхода 

  

Износ 

  

% учешћа 

 

 

број 

       

           

 1.   Средства буџета Града 798.879.638  76,82%  

 2.   

Кориснициуслуга 

(дечије уплате само 

евидентирамо од 1.1.2016.) 238.657.711  22,95%  

            

    

Донатори 112.540 

 

0,01% 

 

 4.     

 

5. 

  

Средствадобијенаод 

0 

 

0% 

 

     

   

оснивача-Општина 

  

          

         

 6.   Укупно 1.037.649.889  99,78%  

 7.   Осталиприходи 2.314.004  0,22%  

    УКУПНО   1.039.963.893   100%  
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 1.  Косова                          

   

Детепалог и 
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борца (инвалидод 
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 2.  4. категорије)                          

   

Детебезродитељс

ког  7   7   7   8    8   9   9   9   9   9   9   8  

 3.  старања                          

   Детекорисника                                      

 4.  МОП-а 22  24  27  27   27  26  26  26  26  26  23  22  

   Специфична.                                      

 5.  

породичнаситуац

ија /  /  /  /   /  /  /  /  /  /  /  /  

   

Децасадијагнозо

м Ш-  /  / 1   1   1    1   1   1   1   1   1   1   1  

 6. 16                           

   

Децаометена у 

развоју                                      

 7.  Ш-17  19  19  19  18   18  17  17  17  17  17  16  14  

 8.  

Децаизсигурнеку

ће / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

 9.  Tрећедете 361  389  
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12. ИЗВЕШТАЈИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 

 

12.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

I  

Чланови Управног одбора Предшколске установе „Чика Јова Змај“ именовани су решењем 

Скупштине града Београда бр. 112-1102/16-С, дана 29.12.2016. године и то: 

  

1. Бoрко Бодирога, представник јед. локалне самоуправе; 

2. Бојан Бојић, представник јед. локалне самоуправе; 

3. Љубиша Дашић, представник јед. локалне самоуправе; 

4. Наташа Ђукановић, представник родитеља; 

5. Бојан Бурић, представник родитеља; 

6. Пеђа Шупут, представник родитеља; 

7. Јасмина Марковић, представник запослених; 

8. Александра Крањц, представник запослених; 

9. Владимир Митић, представник запослених. 

 

II   

На  I (конститутивној) седници одржаној дана 18.01.2017.године, за председника Управног 

одбора изабран је Борко Бодирога, представник јед. локалне самоуправе, а за  заменика 

председника, Јасмина Марковић, представник запослених.  

 

III  

У радној 2016/2017 години, односно од 18.01.2017. до 31.08.2017. године, одржано је 10  седница 

и то: 

- 8 редовних; 

- 1 ванредна; 

- 1 ванредна (телефонска).  

 

IV 

 На седницама које су одржане у наведеном периоду Управни одбор је донео: 

-  40 одлука; 

-    1 закључак;  

-    3 решења. 

  

V 

Управни одбор је у наведеном периоду доносио одлуке неопходне за несметано 

функционисање и рад Установе и то: 

- усвајање Финансијског плана за 2017. год; 

- усвајање Плана јавних набавки за 2017. год; 

- ребаланси Финансијског плана; 

- измене и допуне Плана јавних набавки; 

- Усвајање пописа имовине и обавеза; 



 

-  измене и допуне Статута Установе; 

- План мера за отклањање и ублажавање неравномерне заступљености полова; 

- Извештај о пословању за 2016. годину; 

- именовање Централне пописне комисије; 

- сагласност на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова; 

- одлука о расписивању конкурса за избор директора Установе; 

- именовање конкурсне комисије и комисије за евидентирање присутних запослених на 

седници Васпитно-образовног већа; 

- доношење: Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке,  Плана о 

управљању отпадом, Правилника о раду Централне уписне комисије; 

- одлуку о избору директора Установе, решење о ступању директора Установе на 

дужност 

- поступање по приговорима запослених и кандидата пријављеног на конкурс за избор 

директора. 

 

 

 

 

 

12.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

Савет родитеља ПУ „Чика Јова Змај“ је у радној 2016/17 години одржао 3 седнице. На 

седницама су разматрана питања из надлежности Савета родитеља и то: 

 

- разматрање Извештаја о раду ПУ „Чика Јова Змај“ за радну 2015/16 годину, Извештаја 

о раду директора Установе за радну 2015/16 годину, Плана рада ПУ „Чика Јова Змај“ 

за радну 2016/17 годину; Предшколског програма за 2016/17 годину; 

- предлагање представника родитеља деце у орган управљања; 

- Савет родитеља Установе има своје представнике, који узимају активно учешће у : 

стручном Активу за развојно планирање, у Комисији за избор радних листова, као и 

другим тимовима и комисијама Установе, по потреби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ПРИЛОЗИ 
 

13.1. ПРИЛОГ 1 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                    

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                           

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕГЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

са децом узраста до 3 године 

за радну 2015/2016. Годину  

 

 

 

 

1. Које све просторе, у самом објекту, користите као средину за учење и развој? 

 

 

2. Опишите измене које сте уносили, током године, у структуру простора радних соба?  

 

 

3. Које просторе ван објекта сте користили као средину за учење и развој?  

 

 

4. На који начин омогућавате интеракцију деце са децом старијег (вртићког) узраста?  

 

 

5. Опишите начин на који сте развијали полигонски облик рада? 

 

 

6. Наведите активности у којима сте користили средства из центра за развој говора. 

 

7. На који начин сте пратили развој говора код деце? 

 

 

8. Које активности за подстицање фине моторике сте најчешће користили у раду са децом? 

 



 

 

9. Које активности сте користили приликом адаптације деце?  

 

 

10. На који начин сте родитеље укључили у адаптацију деце?  

 

 

11. Које активности сте користили у развијању културно-хигијенских навика код деце?  

 

 

12. На који начин пратите развој деце?  

а) кратке дневне белешке 

б) чек листе за праћење развоја деце 

в) скале процене 

г) чек листе за праћење деце у одређеној активности 

д) _______________________________________________________ 

 

13. На који начин документујете напредовање у развоју деце? 

а) индивидуални портфолио 

б) групни портфолио 

в) интеракцитне свеске 

г) ____________________________________________________ 

 

14. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег 

развоја и напредовања?  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

15. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим 

аспектима развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са родитељима 

б) анализа дечијег портфолија са родитељима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 

 

16. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фотозаписи 

ж) _____________________________________________________ 

 

17. Уколико сте имали тематске родитељске састанке наведите теме и групе у којима су 

реализовани?  



 

 

 

18. Како бисте унапредили сарадњу са наведеним тимовима у наредном периоду? 

 

-Тимом за инклузију: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Тимом за самовредновање: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

19. Које сте активности користили у раду са децом и породицама из друштвено 

осетљивих група?  

 

 

20. Са којим радним јединицама сарађујете и на који начин?  

 

  

21. У дату табелу унесите податке о реализацији сарадње са друштвеном средином:  

 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА  

НАЗИВ УСТАНОВЕ  НАПОМЕНА  

Установе социјалне и 

здравствене заштите  

 

 

 

 

Установе културе 

(музеји, позоришта, 

библиотеке)  

 

 

 

 

Образовање и наука   

 

 

Знаменитости   

 

 

Спорт и рекреација 

 

 

 

 

 

 

22. У којим манифестацијама сте учествовали? Наведити не који начин и које групе. 

 

1. Вашаријада 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 



 

2. Светски дан чистих руку 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Дечија недеља 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Чика Јовина Недеља/ Дан Установе 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Фестивал здравља 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Слава вртића 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Празници 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Светски дан детета 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Друге манифестације – наведите које: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

23. Који пројекти се реализују у вашем објекту и које групе су укључене?  

 

 

24. Из које области Вам је потребно да се следеће радне године усавршавате? Ако знате 

конкретан семинар који желите да похађате, наведите назив тог семинара.  

 

 

25. Које сте тешкоће имали приликом писања Књиге неге и васпитно-образовног рада? 

 

 

 

26. Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2016/2017.години: 

 

1. Шта је било добро?  



 

2. Шта би могло бити боље?  

 

 

 

3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а може 

унапредити рад објекта? Опишите укратко активност. 

 

 

 

    3.1.Ко је иницирао ту активност? 

а) васпитач 

б) родитељ 

в) директор (Управа) 

г) стручни сарадник  

д) ______________________________  

 

4. Тешкоће:  

 

27. Предложите чланове Драмског тима и Креативног тима на нивоу објекта (по 1 члан 

за сваки тим). 

 

Члан Креативног тима: _____________________________________________________ 

 

Члан Драмског тима: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.2. ПРИЛОГ 2 

 

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                     

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                           

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

са децом узраста од 3 до 6 године 

за радну 2015/2016. Годину 

 

 

 

1. Које све просторе, у самом објекту, користите као средину за учење и развој? 

 

 

2. Опишите измене које сте уносили, током године, у структуру простора радних соба?  

 

 

3. Које просторе ван објекта сте користили као средину за учење и развој?  

 

 

4.Наведите кооперативне игре и активности које сте током године користили у васпитно-

образовном раду? 

 

 

5. Опишите начин на који сте развијали полигонски облик рада? 

 

 

6. Наведите активности у којима сте користили средства из центра за развој говора. 

 

 

7. На који начин сте пратили развој говора код деце? 

 

 

8. Које активности за подстицање графомоторног развоја сте најчешће користили у раду са 

децом? 

9. Кроз које активности је остварена сарадња са јаслама?  

 

 



 

10. Које драмске игре и активности сте примењивали у раду са децом?  

 

 

11. Да ли сте креирали представе у којима су носиоци улога деца?   

 а) да    б) не 

 

 

12. Наведите називе представа које сте креирали (у којима су носиоци улога деца) и у којим 

групама. 

 

 

13. Које сте активности користили у стабилизовању културно-хигијенских навика код деце? 

 

 

14. Кроз које активности остварујете интеракцију деце различитих узрасних група?  

 

 

15. Које активности сте користили приликом адаптације деце?  

 

 

16. На који начин сте родитеље укључили у адаптацију деце?  

 

 

17. На који начин документујете напредовање у развоју деце? 

а) индивидуални портфолио 

б) групни портфолио 

в) интерактивне свеске 

г) ____________________________________________________ 

 

18. На основу чега пишете белешке о деци?  

а) кратке дневне белешке 

б) чек листе за праћење развоја деце 

в) скале процене 

г) чек листе за праћење деце у одређеној активности 

д) информације од родитеља 

ђ)_______________________________________________________ 

 

19. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег 

развоја и напредовања?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

20. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим 

аспектима развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са родитељима 

б) анализа дечијег портфолија са родитељима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 



 

21. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фотозаписи 

ж) _____________________________________________________ 

 

22. Уколико сте имали тематске родитељске састанке наведите теме и групе у којима су 

реализовани?  

 

 

23. Са којим радним једицама сарађујете и на који начин?  

 

 

24. Како бисте унапредили сарадњу са наведеним тимовима у наредном периоду? 

 

-Тимом за инклузију: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

-Тимом за самовредновање: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

25. Које сте активности користили у раду са децом и породицама из друштвено 

осетљивих група? 

 

26. Које сте тешкоће имали приликом писања Књиге васпитно-образовног рада? 

 

27. Који пројекти се реализују у вашем објекту и које групе су укључене?  

 

 

28. Из које области Вам је потребно да се следеће радне године усавршавате? Ако знате 

конкретан семинар који желите да похађате, наведите назив тог семинара.  

 

 

 

 

 

 



 

29. У дату табелу унесите податке о реализацији сарадње са друштвеном средином:  

 

ЛОКАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА  

НАЗИВ УСТАНОВЕ  НАПОМЕНА  

Установе социјалне и 

здравствене заштите  

 

 

 

 

Установе културе 

(музеји, позоришта, 

библиотеке)  

 

 

 

 

 

Образовање и наука   

 

 

Знаменитости   

 

 

Спорт и рекреација 

 

 

 

 

 

30. У којим манифестацијама сте учествовали? Наведити не који начин и које групе. 

 

1. Вашаријада 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Светски дан чистих руку 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Екологија 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Ликовни конкурси  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Хуманитарне акције 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Манифестације ван Установе („Цврчак“, „Дедар“...) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Дечија недеља 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Чика Јовина Недеља/ Дан Установе 



 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Сајам науке 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

10. Фестивал здравља 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

11. Слава вртића 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Празници 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Октобар месец књиге 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Светски дан детета 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

15. Фестивал кратких драмских форми 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

16. Манифестација „Београдска зима“ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

17. Музеј у коферу 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

18. Друге манифестације – наведите које: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

31.  Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2016/2017.години: 

 



 

1. Шта је било добро?  

 

 

2. Шта би могло бити боље?  

 

 

3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а може 

унапредити рад објекта? Опишите укратко активност. 

 

    3.1.Ко је иницирао ту активност? 

а) васпитач 

б) родитељ 

в) директор (Управа) 

г) стручни сарадник  

д) ______________________________  

 

4. Тешкоће:  

 

32. Предложите чланове Драмског тима и Креативног тима на нивоу објекта (по 1 члан 

за сваки тим). 

 

Члан Креативног тима: _____________________________________________________ 

 

Члан Драмског тима: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.3. ПРИЛОГ 3 

 

 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                       

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

за радну 2016/2017. годину 

 

 

 

 

• Област:  

• Tема:  

• Постављени циљ:  

 

• Колико сте успели да реализујете планиране активности (заокружите слово):  

 

а) нисмо успели да реализујемо планиране активности  

б) успели смо делимично да реализујемо планиране активности  

в) планиране активности су реализоване готово у потпуности  

г) у потпуности су реализоване планиране активности  

 

• Наведите / опишите активности кроз које сте реализовали акциони план  

 

• Наведите тешкоће са којима сте се сусретали у току реализације акционог плана  

 

• На који начин и коме сте презентовали реализоване активности и /или резултате 

акционог плана?  

 

• Ослањајући се на Стандарде квалитета рада предшколских установа, заокружите 

област за коју сте се определили за наредну радну 2017/2018.годину: 

 

1. Предшколски програм, годишњи план и развоји план 

2. Васпитно-образовни рад 



 

3. Дечији развој и напредовање 

4. Подршка деци и породици 

5. Етос 

6. Организација рада и руковођење 

7. Ресурси 

 

 

Наведите тему у оквиру одабране области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.4. ПРИЛОГ 4 

 

 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                       

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

са децом узраста od 6 до 7 године (четворочасовни припремни програм) 

за радну 2016/2017. годину  

 

 

1. Због карактеристика деце, нагласак сте ставили на које приоритетне задатке?  

а) подстицање логичко-математичког мишљења деце  

б) подстицање говорно-језичких и графомоторних способности деце  

в) неговање сарадње са локалном средином, посебно са основним школама у циљу 

успостављања континуитета у образовању  

г) 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;  

 

2. На који начин документујете напредовање у развоју деце? 

а) индивидуални портфолио 

б) групни портфолио 

в) интерактивне свеске 

г) ____________________________________________________ 

 

3. На основу чега пишете белешке о деци?  

а) кратке дневне белешке 

б) чек листе за праћење развоја деце 

в) скале процене 

г) чек листе за праћење деце у одређеној активности 

д) информације од родитеља 

ђ)_______________________________________________________ 

 

 



 

4. На који начин сте укључили родитеље у процес праћења и документовања дечијег 

развоја и напредовања?  

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. На који начин сте родитеље информисали са напредовањем детета у различитим 

аспектима развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са родитељима 

б) анализа дечијег портфолија са родитељима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 

 

6. На који начин су родитељи били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фотозаписи 

ж) _____________________________________________________ 

 

7. Наведите манифестације у којима сте учествовали.  

 

8. Кроз које активности сте сарађивали са основном школом? Наведите ко је шта 

иницирао (школа или вртић). 

 

9. Из које области Вам је потребно да се следеће радне године усавршавате? Ако знате 

конкретан семинар који желите да похађате, наведите назив тог семинара.  

 

10. Осврт на реализацију васпитно-образовног рада у 2016/2017. години: 

 

1. Шта је било добро?  

 

2. Шта би могло бити боље? 

3. Да ли сте у току године реализовали неку активност која није била планирана, а може 

унапредити рад објекта? Опишите укратко активност. 

    3.1.Ко је иницирао ту активност? 

а) васпитач 

б) родитељ 

в) директор (Управа) 

г) стручни сарадник  

д) ______________________________  

 

 

4. Тешкоће:  



 

13.5. ПРИЛОГ 5 

 

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                

''Чика Јова Змај''                                                 

 Б е о г р а д                                                                                                                                       

Саве Шумановића 1                                                 

Дел број:                                                                                        

Датум:  

 

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

 

Поштовани родитељи,  

 

У циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада ПУ „Чика Јова Змај“ и унапређења 

сарадње са родитељима, молимо Вас да одговорите на следећа питања.  

Анкета се састоји из више питања различитог типа. У неким питањима одговор је потребно 

заокружити (један или више), а у неким дописати одговор. Не постоје тачни и погрешни 

одговори, стога Вас молимо да одговорите искрено.  

 

1. На који начин сте били укључени у процес праћења и документовања развоја и 

напредовања Вашег детета?  

а) попуњавање упитника о развоју и напредовању мог детета 

б) одабир радова и података за портфолио 

в) усмена размена информација са васпитачима 

г) ___________________________________________________ 

 

2. На који начин су Вас васпитачи информисали са напредовањем Вашег детета у 

различитим аспектима развоја током протекле године?  

а) индивидуални разговори са васпитачима 

б) анализа дечијег портфолија са васпитачима 

в) интерактивна свеска 

г) _______________________________________________________ 

 

3. На који начин сте били упознати са садржајима васпитно-образовног рада?  

а) месечни план 

б) дечији продукти 

в) родитељски састанци 

г) приредбе 



 

д) радионице 

ђ) сајт Установе 

е) фотозаписи 

ђ) ______________________________________________________ 

 

4. На који начин сте били укључени у адаптацију Вашег детета на вртић/јасле? 

а) обилазак објекта са дететом пре поласка 

б) боравак у групи за време адаптације 

в) _______________________________________________________ 

 

 

5. Ако сте учествовали у неким активностима, манифестацијама које је организовала 

Установа, наведите које су то активности и коју сте улогу имали (родитељ предавач, 

родитељ волонтер, посетилац...). 

 

 

6. Да ли сте иницирали неку активност која може унапредити рад објекта у који је 

уписано Ваше дете? Опишите укратко ту активност.  

 

7. Осврт на сарадњу у 2016/2017. години: 

 

а) Шта је било добро?  

 

 

б) Шта је потребно унапредити?  

 

 

в) Ваши предлози за унапређење.  
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