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На основу члана 56., 58. и 62. Закона о основама система образовања и васпитања, 

члана 44. и 64. Статута предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци, Управни 

одбор Установе на седници одржаној 14.09.2021. донео је 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ'' ПЕЋИНЦИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 Предшколска установа „Влада Обрадовић Камени“ Пећинци основана је и ради са 

циљем остваривања дневног боравка и исхране деце, предшколског васпитања и образовања, 

а такође има и превентивно - здравствену и социјалну функцију. 

Установа ради са седиштем у Пећинцима, ул.Школска бр 6. као централним објектом. 

Самостални објекти установе постоје још у Обрежу и Прхову, док је у Шимановцима објекат у 

поткровљу школске зграде. Објекти у Ашањи и Дечу, такође, користе просторије школе. У 

осталим местима Општине Пећинци - Попинцима, Суботишту, Брестачу, Доњем Товарнику, 

Огару, Купинову, Сремским Михаљевцима, Карловчићу и Сибачу, објекти функционишу као 

издвојена одељења, односно користе просторије при основним школама (осим у Карловчићу 

који користи просторију у власништву  месне заједнице) и користе услуге спремања и 

сервирања ужине, као и услуге чишћења од стране основних школа. У овој школској години, и у 

пуном и у ограниченом капацитету, оформљене су 34 васпитне групе са следећим распоредом 

по насељима: 

 

Р. 

Бр. 

 

        Објекат 

 

Узраст деце 

Број 

Група 

Укупан 

број 

деце 

Број 

деце у 

ППП 

1. Пећинци - целодневни  Јаслена мешовита 2 31 / 

  Млађа 1 24 / 

  Средња 2 37 / 

  Старија 2 37 / 

  Припремна 1 21 21 

  Укупно: 8 150 21 

      

2. Шимановци- целодневни Јаслена мешовита 2 43 / 

  Млађа  1 28 / 

  Средња  1 33 / 

  Старија  1 32 / 

  Припремна  1 34 34 

  Укупно: 6 170 34 

      

3. Обреж- целодневни Јаслена мешовита 1 19 / 

  Мешовита 1 29 / 

  Припремна мешовита 1 21 15 
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  Укупно: 3 69 15 

      

4. Ашања- целодневни Мешовита 1 18 / 

  Припремна   1 14 14 

  Укупно: 2 32 14 

      

5.  Деч- целодневни Мешовита 1 21 / 

  Припремна мешовита 1 24 17 

  Укупно: 2 45 17 

      

6. Прхово- целодневни Јаслена мешовита 1 11 / 

  Припремна мешовита 1 27 12 

  Укупно: 2 38 12 

      

7. Сибач- полудневни Припремна мешовита 1 8 3 

      

8. Купиново- полудневни Мешовита 1 16 / 

  Припремна  1 11 11 

  Укупно: 2 27 11 

      

9. Попинци- полудневни Припремна мешовита 1 20 8 

10. Суботиште- полудневни Припремна мешовита 1 9 4 

11. Брестач-полудневни Припремна мешовита 1 14 8 

12. Д.Товарник- полудневни Припремна  1 19 19 

  Мешовита *Школица живота 1 21 / 

13. Огар- полудневни Припремна мешовита 1 20 9 

14. Ср.Михаљевци-полуднев. Припремна мешовита 1 14 7 

15. Карловчић- полудневни Припремна мешовита 1 20 7 

      

  УКУПНО: 34 676 189 

 

 

 Предшколском установом руководи директор Анита Волчевски. Помоћник директора и 

руководилац објекта у Пећинцима је Ивана Остојић, у Шимановцима - Мира Јовановић, у 

Обрежу - Бранислава Сарић, у Ашањи – Јелена Јовичић, у Дечу – Весна Кресојевић, а у Прхову - 

Јасна Ивановић.  

 

 Полазне основе програмирања: 

• Закон о основама система образовања и васпитања 

• Закон о предшколском васпитању и образовању 

• Основе програма предшколског васпитања и образовања Године узлета 

• Статут Установе 

• Годишњи извештај о раду Установе за 2020/2021. годину 

• Развојни план Установе за период од 2018.-2023. године 

• Предшколски програм Установе 
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Радна година почиње 01.09.2021, а завршава се 31.08.2022. године. Рад у полудневним 

васпитним групама при школама ускладиће се са календаром рада основне школе за школску 

2021/2022. годину.  

 

 

 Радно време установе подразумева: 

- Целодневни боравак у објектима  – Пећинци, Обреж, Прхово, Ашања и Деч - од 5.30 до 

16.30 часова, а у Шимановцима од 5.30 до 17.00. Родитељима односно деци 

предшколских и старијих група у целодневним боравку омогућено је да бирају да ли 

желе да спавају у термину од 12.00-14.00 или не, чиме је испоштован један од основних 

принципа рада – поштовање индивидуалних потреба деце. 

- Полудневни боравак  у местима -  Попинци, Суботиште, Брестач, Огар, Доњи Товарник , 

Сремски Михаљевци, Карловчић, Купиново и Сибач од 7.00 до 12.00.  

 

ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У ОПШТИНИ 
 Наша општина обухвата 15 насељених места, при чему захвата велику површину  на 

којој живи мали број становника. Насеља су мала и веома разуђена. То је условило постојање 

великог броја васпитних група са релативно малим бројем деце. Такође, припремне групе, у 

већини насеља не обухватају само децу пред полазак у школу, већ и млађу, па је и васпитно-

образовни рад у овим групама прилагођен различитим узрастима деце.  

У Пећинцима, Шимановцима, Обрежу, Ашањи, Прхову и Дечу омогућен је целодневни 

боравак деце. У  осталим насељима рад са децом је полудневни, јер, за сада, не постоје услови 

за промену облика рада. Наша установа се од 2016. године укључила у пројекат „Школице 

живота“ Фондације „Новак Ђоковић“, а након тога исту је наставила да финансира Општина 

Пећини, те је тиме омогућено укључивање деце у вртићку групу (од 3 до 5,5 година) и у Доњем 

Товарнику.  

Такође, убрзани развој и индустријализација општине довела  је до тога да капацитети 

објекта у Шимановцима не задовољавају потребе родитеља за целодневним смештајем деце, 

и да због тога и даље постоји листа чекања за упис деце у ПУ. Стога је Развојним планом наше 

установе предвиђена изградња новог објекта у Шимановцима, у сарадњи са оснивачем.  У 

октобру 2019. године је и започета изградња новог објекта. Очекујемо да нови објекат 

почетком ове школске године буде завршен и да га од октобра месеца отворимо за сву 

заинтересовану децу. На овај начин ћемо задовољити потребе породице и тако решити 

дугогодишњи проблем.  

 

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАДА 

 

Предшколска установа у свом саставу  има четири самостална објекта у Пећинцима, 

Шимановцима, Обрежу и  Прхову. 

Р.бр. Објекат Бр.група Бр.деце Површина 

објекта (м2) 

Површина 

дворишта 

          1. Пећинци           8 151        2000 20 ари 

          2. Шимановци           6 170          640 / 

          3. Обреж           3 69          800 8 ари 

          4.  Прхово           2 38          170 15 ари 

      

  УКУПНО:          19 428        3610 43 ара 
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 У осталим местима општине Пећинци радне собе се налазе углавном у оквиру објеката 

основних школа: 

• У Попинцима, Сибачу, Суботишту, Брестачу, Доњем Товарнику и Огару у оквиру О.Ш. 

''Слободан Бајић Паја'' Пећинци, 

• У  Ашањи (2 радне собе) у оквиру О.Ш. ''Душан Вукасовић Диоген'' Купиново; 

• У Купинову, од ове школске године, користимо 2 нове просторије у оквиру велике, 

реновиране школске зграде, опремљене по најновијим стандардима; 

• У Дечу (2 радне собе),  и Сремским Михаљевцима у оквиру О.Ш. '' Душан Јерковић Уча'' 

Шимановци; 

• У Карловчићу радна соба је смештена у посебну зграду у власништву Месне заједнице 

овог села. 

 Предшколска установа располаже са 34 радне просторије, а поред њих објекти у 

Пећинцима и Обрежу располажу фискултурним салама и отвореним простором. Са отварањем 

новог објекта у Шимановцима, добићемо још 4 радне просторије, нову опремљену салу за 

фискултуру, као и наменско и адекватно опремљено двориште за боравак деце на отвореном. 

У осталим местима користе се фискултурне сале основних школа. 

Сарадњом са друштвеном средином, са родитељима, а нарочито са Општинском 

управом Пећинци, мора се настојати да се обогати унутрашњост и спољашњост објеката и 

просторија. Такође, неопходно је све просторе установе прилагодити новој програмској 

концепцији чија имплементација почиње од ове школске године. 

ЗАДАЦИ НА УНАПРЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

ВРСТА РАДОВА ОБЈЕКАТ ВРЕМЕ 

Завршетак  радова на изградњи објекта  Шимановци До краја 2021. године 

Доградња објекта Пећинци Током године 

Адаптација новог простора  Огар До краја 2021. године 

Адаптација новог простора Попинци Током године 

Наставак адаптација кухиња у складу са 

ХАЦЦП системом 

Пећинци, Шимановци, 

Обреж, Ашања, Сибач, 

Прхово, Деч 

 

Током године 

Кречење радних соба По потреби Током  

Године 

Опремање радних соба  

намештајем 

По потреби Током 

Године 

Реновирање тераса 

 

Пећинци Јул, август  

 

Реновирање купатила 

 

Пећинци Јул, август  

Наставак постављања заштитних мрежа на 

кухињама и радним собама 

У свих 15 места где 

имамо објекте 

Током године 

Наставак рада „Школице живота“  Доњи Товарник Током године 

Набавка аудио, видео и рачунарске  

Опреме 

По потреби Током године 

Раздвајање септичке јаме од школске Обреж Током године 

Набавка играчака и дидактичког материјала По потреби Током  године  

Уградња система дојаве пожара Обреж Током године 
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Ремонт грејања Обреж Током године 

Увођење интернета  Сви објекти Током године 

Опремање дворишта мобилијаром Сви објекти Током године 

Адаптација крова Обреж Током године 

Замена ограде Обреж Током године 

Реновирање кухиња Пећинци, Обреж Јул, август 

ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Наша установа организује васпитно-образовни  рад са децом од 1 до 6.5 година у 

оквиру два основна облика рада, целодневног и полудневног. 

Од укупног броја уписане деце  189-оро похађа  Припремни предшколски програм. 

 

У нашој Установи, у складу са структуром и саставом становништва на територији којој 

се Установа налази, васпитно-образовни рад се одвија на српском језику. 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ 

 

 

Установа почиње са радом 01.09.2021. и ради током целе године, до 31.08.2022.осим 

државним празницима, док ће предшколске групе пратити школски календар рада за школску 

2021/2022.годину. У току зимског и летњег распуста организоваће се рад по принципу рада 

дежурних објеката. 

 

 

ЦЕЛОДНЕВНИ ПОЛУДНЕВНИ 

 1-3 год. 3-5;5 год. П. п.п. 3-5;5 год. 3-6;5 год. (П. п.п.) 

Р.б Место Бр.

гру

па 

Бр.д

еце 

Бр. 

Гру 

па 

Бр. 

Де 

Це 

Бр. 

Гру

па 

Бр. 

Де 

це 

Бр. 

гру

па 

Бр. 

Де 

це 

Бр. 

Гру

па 

Бр. 

деце 

(Бр. 

Деце) 

1. Пећинци 2 31 5 98 1 21      

2. Шимановци 2 43 3 93 1 34      

3. Обреж 1 19 1 35 1 15      

4. Прхово 1 11  15 1 12      

5. Ашања   1 18 1 14      

6. Деч   1 28 1 17      

7. Сибач         1 8 (3) 

8. Купиново       1 16 1 11 (11) 

9. Попинци         1 20 (8) 

10 Oгар         1 20 (9) 

11. Д.Товарник       1 21 1 19 (19) 

12. Суботиште         1 9 (4) 

13. Брестач         1 14 (8) 

14. Ср.Михаљевци         1 14 (7) 

15. Карловчић         1 20 (7) 

 УКУПНО 6 104 11 287 6 113 2 37 9 135 (76) 
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Преглед броја запослених 

 

Ред.  

Бр 

РАДНО МЕСТО Број извр. 

1. ДИРЕКТОР УСТAНОВЕ 1 

2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 1 

3. СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ 1 

4. СТРУЧНИ САРАДНИК-ПЕДАГОГ 2 

5. ВАСПИТАЧ 39 

6. МЕДИЦИН СЕСТРА ВАСПИТАЧ  8 

7. САРАДНИК-МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА 

ПРЕВЕНТИВНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И 

НЕГУ 

2 

8. САРАДНИК У ВАСПИТНОЈ ГРУПИ 4 

9. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 1 

10. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

1 

11. СЛУЖБЕНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ  

КВАЛИТЕТОМ 

1 

                                  УКУПНО 

 

61 

 

 

Један административни радник је у радном односу по уговору о привременим и 

повременим пословима.  

 

 

Структура и  распоред обавеза  у оквиру 40-часовне радне недеље 

 

 

 

 

Р.б. Профил Распоред обавеза Сати Проценат 

1. Васпитачи  и мед.сестре-

васпитачи у 

целодневном боравку 

• непосредан рад са децом 30 75% 

• припреме завасп.-образ.  Рад 5  

 

 

25% 

• рад у стручним органима, стручно 

усавршавање 

2 

• сарадња са породицом,  онлајн 

комуникација са породицом, 

локалном заједницом, 

2 

• вођење педагошке документације 

 

1 

2. Васпитачи у 

полудневном боравку 
• непосредан рад са децом 20 50% 

• припрема за васп.-обр. Рад 6  

 
• пријем и отпуст деце 5 



10 

 

• сарадња са породицом, онлајн 

комуникација са породицом, 

локалном заједницом 

5  

 

50% 

• рад у стручним органима и 

стручно усавршавање 

2 

• вођење педагошке 

документације 

2 

3. Стручни сарадници • сви облици  рада  са  децом 

васпитачима, другим 

сарадницима, родитељима... 

 

30 

 

75% 

 

• припрема и планирање рада  5  

 

25% 
• рад у стручним органима и стручно 

усавршавање 

3 

• вођење педагошке документације 

 

2 

 

 

 

Распоред васпитача по васпитним групама 

 

 

 

РАСПОРЕД ВАСПИТАЧА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 

ГОДИНУ 

Р. 

Бр. 

        Објекат          Узраст деце             Васпитач 

 

1. Пећинци Јаслена мешовита 1. Јелена Јовичић 

Инес Васић 

  Јаслена мешовита 2. Јована Игњатовић 

Тања Ђурђевић 

  Млађа  Снежана Радомировић 

Ивана Остојић 

  Средња 1. Зорана Ристић 

Мира Видаков 

  Средња 2. Маја Гајић 

Јелена Стјепановић 

  Старија 1. Бојана Николић 

Биљана Курјачки 

  Старија 2. Бранислава Илић 

Дијана Станковић 

  Припремна  Олгица Јеремић 
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Мирјана Јовановић 

2. Шимановци 

 

Јаслена мешовита 1. Верица Мијатовић 

Маја Лекић 

  Јаслена мешовита 2. Славица Максимовић 

Тања Колак 

  Млађа Марија Арсенијевић 

Јована Ћирић 

  Средња Рада Богосављевић 

Маја Арсенијевић 

  Старија  Гордана Јовановић 

Маријана Добрић 

  Припремна  Мира Јовановић 

Андријана Ђурђевић 

3. Обреж 

022488823 

Јаслена мешовита Нада Исаков 

Маја Сомборски 

  Мешовита Марија Павловић 

Зорица Анђелић 

  Припремна 

мешовита 

Сања Ђокић 

Бранислава Сарић 

4. Ашања 

 

Мешовита Јелена Јовичић 

Нина Кошутић 

 

  Припремна  Јелена Алексић 

Тања Гавриловић 

5. Купиново Мешовита Верица Костић 

  Припремна Мирјана Стајчић  

6.  Деч Мешовита Весна Кресојевић 

Тамара Максимовић 

  Припремна 

мешовита 

Сандра Жигић 

Марина Симић 

7. Попинци Припремна 

мешовита 

Светлана Гојковић 

8. Сибач Припремна 

мешовита 

Кристина Гмизић 

 

9. Прхово 

 

Јаслена мешовита Снежана  Вукмановић 

Славица Кричка 

  Припремна 

мешовита 

Јасна Ивановић 

Јелена Јовановић 

10. Огар Припремна Јелица Веселиновић 
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мешовита 

11. Д.Товарник „Школица живота“ – 

група мешовитог 

вртићког узраста 

Катарина Кокар-Чубрило 

  Припремна  Жаклина Живић 

12. Суботиште Припремна 

мешовита 

Весна Богичевић 

 

13. Брестач Припремна 

мешовита 

Соња Стојаковић 

14. Ср.Михаљевци Припремна 

мешовита 

Валентина Дивјак 

15. Карловчић Припремна  

мешовита 

Биљана Дидић 

 

 

ПРОГРАМ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

 Наша установа од 1. септембра 2021. године почиње са имплементацијом нових Основа 

програма ПВО – Године узлета. Нове Основе представљају јединствену програмску концепцију 

за све узрасне групе, за децу узраста од 6 месеци до поласка у школу, организовану кроз 

различите облике васпитно-образовбог рада. Нова програмска концепција се заснива на 

схватању да је детињство само по себи вредност, дете се сагледава као богато потенцијалима, 

компетентан и активан учесник у свом развоју и живљењу, истиче се значај партиципације 

детета, као равноправног члана заједнице деце и одраслих, чија је интеракција и успостављени 

односи од клјучног значаја. Такође, једно од полазишта нове концепције је да је игра 

доминантна активност детета, кроз коју се граде односи, доживљавају и прерађују искуства, 

гради сазнања о себи и свету. Дете учи у ситуацијама које се заснивају на игровбом обрасцу. 

Дете се сагледава као: 

o јединствено и целовито биће 

o компетентно и богато потенцијалима 

o активни учесник заједнице вршњака и одраслих 

o биће посвећено учењу 

o креативно биће 

o биће игре 

На предшколско васпитање и образовање се гледа као на целовит, повезан процес бриге, 

неге, образовања и васпитања. Усмерено је ка дугорочним циљевима, а не на краткорочне 

исходе и постигнућа, негује интегрисани приступ учењу и развоју, повезивању искуства, 

насупрот базирању на издвојеним садржајима, посебним аспектима или образовним 
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областима. Такође, подразумева континуитет у образовању, постављањем темеља за 

целоживотно учење, као и повезивање са породицом, школом и локалном заједницом. 

Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. 

Добробит се може сагледати кроз три димензије – персоналну (бити и осећати се добро и 

функционисати успешно), делатну (моћи, умети и хтети) и социјалну (припадати и прихватати 

друге). Концепт добробити одражава суштину развоја и учења детета, а то је да је дете биће, 

које истовремено ЈЕСТЕ и БИВА и кроз оно што јесте, постаје и оно што ће бити. Подржавати 

добробит детета, значи разумети шта је добробит детета у реалном контексту, сада и овде, у 

реалном програму и истовремено пројектовати циљеве за будућност. 

Реални програм полази од теоријско-вредносних постулата. Сврха реалног програма је 

подршка остваривању добробити детета. Али, он настаје и гради се у реалном контексту 

васпитно-образовне праксе и не може бити унапред писани документ, већ је израњајући и 

гради се кроз заједничко учење свих актера. За дете, програм се манифестује као остваривање 

његове добробити кроз односе који се развијају са физичким окружењем, вршњацима и 

одраслима у реалном контексту и кроз начине делања.  

 Кроз односе  које успоставља  дете доживљава и сазнаје свет око себе. Односи који 

подржавају добробит и делање детета су покретатачи његовог учења и развоја. За дете су у у 

односима важни сигурност, континуитет и учешће. Васпитач гради односе кроз укљученост, 

одржавање баланса и уважавање.  

Делање детета, термин који нам доноси нова програмска концепција, подразумева да 

дете учи сопственом активношћу и чињењем, у интеракцији са вршњацима и одраслима. У 

вртићу, делање детета обухвата  

• игру (отворена, проширена и вођена игра) 

• животно-практичне ситуације 

• планиране ситуације учења 

Реални програм је обликован контекстом предшколске установе односно самог вртића 

у коме се развија.  Контекст чине одређена култура (систем вредности, норме, правила..) 

структура установе (просторна, временска, структурална организација) непосредна заједница и 

сви учесници програма. Физичко окружење, вршњаци, заједница, породица, васпитач су 

фактори који чине контекст у ком дете учи, расте и развија се, који директно или индиректно 

обликују услове и начине одрастања деце. 

Установа ће ко приоритетни задатак у развијању  програма поставити стварање услова 

за остваривање добробити, грађења односа и делање. 

 

Кораци кроз које ће се реализовати постављени приоритетни задатак су: 

� Стварање подстицајне и изазовне средине за игру и учење 

� Подршка грађењу односа у вртићу ( са вршњацима, међу децом различитих узраста, са 

одраслима, средином и окружењем) 
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� Грађење културе заједништва 

� Развијање пројеката у функцији подрше добробити детета 

� Рефлексија васпитне праксе 

 

 

 ПЛАН АКТИВНОСТИ НА ПОВЕЋАЊУ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРИПРЕМНИМ 

ПРЕДШКОЛСКИМ ПРОГРАМОМ 

 

У нашој установи, обухват деце у години пред полазак у школу је на изузетно високом 

нивоу. Процентуално изражено обухват деце припремни предшколским програмом за 

претходну школску годину је износио 98%. У намери да  одржимо тај ниво и допринесемо 

редовности похађања ППП,  доносимо  оквирни план активности за наредну 2020/2021. годину. 

Активност Место Време Носилац 

Успостављање сарадње са 

партнерима: Општинском 

управом, Центром за 

социјални рад, Комисијом за 

процену потреба за 

пружањем додатне 

подршке, Домом здравља 

 

 

 

  Пећинци 

 

 

 

 

Септембар/ 

октобар 

 

 

 

Директор 

Предшколске 

установе 

Контакт са породицама деце 

која до 15.9. не крену у 

редовно похађање ППП 

Свих 15 места 

општине Пећинци 

(по потреби 

 

Септембар/Октобар 

Васпитачи ППП по 

местима,  

Стручни сарадници 

Организовање играоница за 

децу млађег предшколског 

узраста у трајању од 2 сата 

недељно (3-5.5 год) 

 

Простор ПУ у свим 

местима општине 

 

Од октобра  

 

Васпитачи 

наведених места 

 

Сарадња са Комисијом за 

процену потреба за 

пружањем додатне 

подршке, и Општинском 

управом са циљем 

обезбеђивања оптималних 

услова за боравак деце са 

сметњама у развоју 

 

 

 

Пећинци 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Директор ПУ и 

стручни сарадници 

ПУ 

Организовање различитих 

хуманитарних акција – 

прикупљања гардеробе, 

обуће, прибора за децу из 

угрожених породица 

 

У свим објектима и 

групама 

Предшколксе 

установе по 

потреби 

 

Током године 

 

 

Руководиоци 

објеката и 

васпитачи у свим 

местима 

Реализација плана 

транзиције деце из ПУ у ОШ, 

у сарадњи са основним 

школама  

Пећинци, 

Шимановци, 

Купиново 

Април/мај 

2021.године 

Стручни сарадници 

ПУ и ОШ 
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ПОВРЕМЕНИ И РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ РАДА  

 

Повремене и различите облике рада, настојаћемо да реализујемо по предиђеном 

плану у оба модела функционисања установе у овој школској години – и по моделу у 

ограниченом капацитету и по оном у пуном капацитету. 

 

Специјализовани програми 

 

* Назив 

програма 

* 

Објекат/реализатор 

* Динамика *Број 

Деце 

* Циљ  

    програма 

* Начин                   

праћења 

 

 

 

*Ликовна 

радионица 

1 

 

 

 

 

Шимановци/Марија 

Арсенијевић 

 

Сваког 

четвртка у 

периоду од 

12.00 до 

13.00, од 

октобра до 

почетка 

летњег 

распуста 

 

 

 

 

20 

 

 

Развијање 

интересовања за 

ликовно 

изражавање на 

различите начине, 

упознавање са 

ликовним 

техникама, 

играњем, 

истраживањем и 

експериментисањем 

у ликовној 

уметности 

*Инструменти за 

праћење 

специјализованог 

програма 

 

*Увид у 

документацију 

васпитача 

 

*Фотографије 

 

 

*Ликовна 

радионица 

2 

 

 

 

Пећинци/Јелена 

Стјепановић 

 

Сваког 

четвртка у 

периоду од  

12:00-

13:00h, од 

октобра  до 

почетка 

летњег 

распуста 

 

 

 

 

15 

Развијање 

креативности и 

маште код деце и 

пролаз кроз 

програм очувања 

ликовног 

изражавања 

различитим 

техникама 

*Инструменти за 

праћење 

специјализованог 

програма 

 

*Увид у 

документацију 

васпитача 

Ликовна 

радионица 

3 

Деч/ Тијана 

Смиљанић 

Једном 

недељно 

(петком) од 

12.00 до 

13.00, од 

другог полу- 

годишта 

 

 

 

 

15 

Да деца науче да 

препознају своје 

креативне потребе и 

изразе их кроз 

различите 

материјале уз 

прилагођене теме 

*Инструменти за 

праћење 

специјализованог 

програма 

 

*Увид у 

документацију 

васпитача 
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*Музичка 

радионица 

 

 

 

 

Шимановци/ 

Маријана Добрић 

Сваког петка 

у периоду од 

10.00 до 

11.00 х, од 

октобра до 

почетка 

летњрг 

распуста 

 

 

 

 

20 

Развијање музичког 

опажања, вокалне 

репродукције – 

Орфови 

инструменти         

психомоторних 

вештина у музичком 

контексту, 

аудиовизуелних, 

тактилних. 

*Инструменти за 

праћење 

специјализованог 

програма 

*Увид у 

документацију 

васпитача 

*Скале процене                                                    

*Видео записи и 

фотографије са 

наступа                                                                    

 

 

*Драмска 

радионица 

 

 

 

Пећинци/ 

Бранислава Илић 

 Сваке среде 

од 12:00-

13:00h, у 

периоду од 

октобра  до 

почетка 

летњег 

распуста 
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Упознавање са 

основама драмског 

изражавања и 

коришћење лутке у 

извођењу драмских 

игара 

*Инструменти за 

праћење 

специјализованог 

програма 

*Увид у 

документацију 

васпитача 

*Видео и аудио 

записи, 

фотографије 

 

 

 

 

*Радионица 

за физичко 

1 

 

 

 

 

Пећинци/Ивана 

Остојић 

Сваког 

уторка у 

периоду од 

9.30 до 

10.30, од 

октобра до 

почетка 

летњег 

распуста 
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Упознавање са 

правилним 

вежбањем, 

развијање 

моторичких радњи, 

као и ојачавање 

мишићне 

мускулатуре. 

*Чек листа 

евиденције 

присуства 

 

*Скала процене 

напредовања 

деце 

 

 

 

 

*Радионица 

за физичко 

2 

 

 

 

Деч/ Весна 

Кресојевић 

Сваке среде 

у периоду од 

12.00 до 

13.00, од 

октобра до 

почетка 

летњег 

распуста 
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Развијање крупне и 

фине моторике, 

кроз вежбање и 

разне друге физичке 

активности 

*Чек листа 

евиденције 

присуства 

 

*Скала процене 

напредовања 

деце 

*Радионица 

за физичко 

3 

 

Ашања/ Јелена 

Алексић 

Понедељком  

у периоду од 

9.30 до 

10.30, од 

октобра до 

почетка 

летњег 

распуста 

 

 

 

30 

 

Развијање крупне и 

фине моторике, 

кроз вежбање и 

разне друге физичке 

активности 

*Чек листа 

евиденције 

присуства 

 

*Скала процене 

напредовања 

деце 
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Посебни програми 

 

 

 

 

Повремени програми 

 

 

*Назив програма *Циљ програма *Трајање 

програма/Време 

реализације 

*Корисници 

 

*Једнодневни излет 

туристичким 

дестинацијама 

општине Пећинци 

 

Упознавање околине 

и света око нас 

 

Једнодневни излет 

мај 

 

Све  предшколске 

групе  

* Назив  

       Програма 

*Објекат * Динамика * Број 

           

Деце 

* Циљ  

     програма 

* Начин                 

праћења 

 

 Школица 

живота- 

заједно за 

детињство 

 

 

Доњи 

Товарник 

 

Радним данима од 

08:00-12:00, у 

периоду од 

02.09.2019. до 

почетка летњег 

распуста. 
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Повећање 

обухвата деце 

од 3 до 5,5 

година, а 

посебно деце 

из 

маргинализван

их група. 

*Инструмент 

за праћење 

посебног 

програма 

*Увид у књигу 

рада 

васпитача 

*Месечни 

извештаји о 

раду 

 

 

 

 

 

 

 Играоница 

 

 

 

Сви објекти 

где буде 

било 

заинтересов

ане деце и 

родитеља 

*Једанпут 

недељно, у свим 

местима општине 

Пећинци, у трајању 

од  два сата 

 

*У зависности од 

одзива могуће је 

или формирање 

групе играонице, 

или укључивање у 

рад редовних група 

 

*Програм почиње 

од октобра 

 

 

 

 

 

Оквирно 

30 

 

 

 

 

Укључивање 

деце узраста 

деце од 3 до 

5.5 год, која 

нису уписана у 

ПУ 

*Инструмент 

за праћење 

посебног 

програма 

„Играонице“ 

који омогућује 

месечно, 

континуирано 

праћење и 

евалуацију 

рада 

програма. 

 

*Увид у 

документацију 

коју воде 

васпитачи 
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*Посета  музеју хлеба 

Очување традиције – 

упознавањем 

процеса израде 

производње хлеба 

кроз историје 

 

Једнодневни излет 

Мај месец 

Старија и 

предшколске групе у 

Пећинцима и по 

жељи и групе са 

терена 

 

Пројекти који се реализују у установи 

 

 

*Назив пројекта *Циљ пројекта *Трајање 

програма/Време 

реализације 

*Корисници 

Азбука добрих 

навика – пројекат 

Фондације „Новак 

Ђоковић“ 

Формирање добрих 

навика у исхрани 

деце 

Од октобра 2019. до 

јуна 2020. 

50 деце, 50 родитеља, 

20 васпитача, 2 

кувара, 

нутрициониста, 

мед.сестра на 

превентиви 

 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 

 Као веома значајан део програмских задатака наше установе издваја се повезивање са 

породицом и средином у којој дете одраста и максимално отварање установе за родитеље и 

њихово укључивање у рад вртића. Један од приоритета у  Развојном плану за 2018-2023. год. 

Јесте Подршка породици, у  оквиру којег је постављено низ циљева и задатака којим ће се 

унапредити квалитет пружања подршке породицама  деце која похађају вртић, као и сарадња 

са породицама деце која нису уписана у ПУ. Развојни план ће се у овој години ревидирати у 

складу са новим Основама програма, укључујући и област сарадање са родитељима. 

 Како ове школске године почињемо са имплементацијом нових Основа програма које 

породицу виде као примарног и најважнијег васпитача деце, неопходно је учешће породице у 

свим аспектима програма – планирању, реализацији, вредновању и развијању програма. 

Ефикасно остваривање васпитно-образовних циљева у великој мери зависи од односа који се 

успоставља између предшколске установе и родитеља.  

 Од ове године у нашој установи, сарадња са породицом ће се кретати у правцу грађења 

партнерства са породицом: кроз узајамно поверење и поштовање, уважавање перспективе 

друге стране, отворену комуникацију и дијалог, узајамно уважавање доприноса и снага сваке 

стране, заједничко доношење одлука и спремност на компромис.  

 

 То, између осталог, подразумева: 

 

- да је вртић место које емитује добродошлицу породици и уважавање, 

- да је породица упозната са концепцијом програма, 

- кроз дијалог са породицом изналазиће се различити начини укључивања породице – 

као члан савета родитеља, као волонтер, учесник у непосредном раду... 

- родитељи су питани шта је важно за њихову децу и уважавају се њихове потребе, 

- родитељи се позивају на учешће у појединим активностима, 

- организују се активности попут излета, шетња, културних догађаја, са циљем развијања 

односа између самих породица и са практичарима, 
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- васпитачи свакодневно сарађују са родитељима на различитим основама (у различито 

време и у различитим данима у недељи), 

- програм уважава различитост породица, 

- учешће родитеља се документује. 

  

   

Ово програмско подручје глобално разврставамо у неколико  група  задатака, с тим што 

оно у току године носи специфичности и обележја појединачне васпитне групе, као и рада 

васпитача, поред обавезних активности горе наведених. 

 

 

 

Задаци Начин реализације Носиоци Време 

реализације 

 

1. РАЗМЕНА СА 

РОДИТЕЉИМА, УЗАЈАМНО 

ИНФОРМИСАЊЕ 

- о новој програмској 

концепцији 

- о потреби, о сврси и 

могућим облицима сарадње 

- о предстојећим и 

оствареним активностима у 

вртићу 

- о здравственом стању 

детета, развојним 

променама, посебним 

одликама и потребама 

деце... 

- прихватање идеја, 

предлога и иницијативе 

родитеља 

 

- општи и групни родитељски 

састанци 

 

- “Отворена врата” за родитеље 

 

- анкетирање родитеља 

 

- општи и групни кутак за  

родитеље 

 

- досијеи о развоју деце 

(портфолио) 

 

-часопис Каменчић, брошуре... 

 

-кутија за сугестије 

 

-свакодневни контакт са 

васпитачима 

 

-сајт и фејсбук страница 

Установе 

Васпитачи 

 

Стручни 

сарадници 

 

Директор 

 

Мед. Сестре 

на 

превентиви 

Током 

 Године 

2. САВЕТОДАВНИ РАД 

- о пожељним васпитним 

поступцима према деци 

зависно од индивидуалних 

особина и контекста 

- о потреби упућивања 

детета код стручњака ван 

вртића 

 

 

- Индивидуални саветодавни 

разговори васпитача са 

родитељима 

 

-брошуре, флајери 

 

-Саветовалиште за породицу  - 

индивидуални разговори 

(педагог, мед.сестре на 

превентиви) 

 

Васпитачи 

 

Стручни 

сарадници 

 

Мед. Сестре 

на 

превентиви 

Током 

 Године 
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3. ЕДУКАТИВНИ РАД 

- упознати родитеље са 

развојним карактеристикама 

деце појединих узраста 

- приближити родитељима 

савремена педагошка и 

психолошка сазнања 

- пружити практична знања и 

умења која могу да се 

примене у породичном 

васпитању 

- упутити родитеље на 

стручну литературу 

 

  

-Стручна библиотека Установе 

 

-Кутак за родитеље, психолошко-

педагошки кутак 

 

-доступност брошурама за 

родитеље из пројекта „Онлајн 

заједница учења“ 

 

 

 

 

Стручни 

сарадници 

 

Васпитачи  

Током године 

4. УЧЕШЋЕ РОДИТЕЉА У 

РАДУ УСТАНОВЕ 

- учешће родитеља у 

стварању повољних услова 

за развој деце 

- укључивање родитеља у 

планирање, организацију, 

реализацију и евaлуацију 

активности в.о. рада 

- учешће родитеља у раду 

Савета 

родитеља и Управном 

одбору установе 

- иницирање заједничких 

акција унутар и ван установе 

-донаторство, спонзорство... 

 

- анкете за родитеље 

 

- штампани материјали 

 

- учешће у раду у групи 

 

-радионице за родитеље и децу 

 

- састанци Савета родитеља и 

Управног одбора 

 

- заједничко организовање 

приредби, прослава, излета, 

вртића у природи 

 

 

Директор  

 

Васпитачи 

 

Стручни 

сарадници 

 

Савет 

родитеља 

Управни 

одбор 

Током године 

 

И ова школска година носи своје специфичности у целој програмској концепцији, па 

тако и у области сарадње са породицом. Због епидемиолошке ситуације у земљи и 

специфичним облицима рада, постоји могућност да се родитељи и деца опредлиле за останак 

код куће, што не значи да ће остати без  подршке од стране установе. У сва три модела рада, 

установа одн. васпитачи ће породици и деци која не похађају вртић, пружити неопходну 

подршку путем онлајн и других канала комуникације, а део тог плана представљамо овде: 

 

 

АКТИВНОСТ ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ/ДИНАМИКА ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

Одабир  

платформи за 

онлајн 

комуникацију са 

родитељима 

Директор, 

стручни 

сарадник, 

васпитачи 

Директор, стр. 

сарадник, 

васпитачи, 

медицинске 

сестре 

васпитачи 

Септембар 2021. 

Године 

Успостављена 

онлајн 

комуникација на 

изабраним 

платформама 

Обнављање 

постојећих и 

Васпитачи, 

мед.сестре-

Васпитачи, 

мед.сестре 

Почетак септембра Успостављена је 

онлајн 
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формирање нових  

онлајн група са 

родитељима – 

успостављање 

комуникације  

васпитачи на 

нивоу групе 

васпитачи, 

родитељи, 

деца 

заједница са 

родитељима на 

нивоу сваке 

групе 

Разрада и 

реализација 

различитих начина 

подршке 

породици и деци 

која немају 

могућности да се 

укључе онлајн 

Тим за 

унапређење 

квалитета рада 

Васпитачи, 

родитељи, 

деца 

Током године Пружена 

подршка свој 

деци, посебно 

деци из из 

осетљивих 

друштвених 

група 

Одабир и 

припрема 

садржаја, 

предлога 

активности, игара 

за децу и 

родитеље 

Васпитачи, 

мед.сестре-

васпитачи на 

нивоу групе 

Деца, 

родитељи, 

васпитачи, 

стр.сарадник 

Континуирано 

динамиком:  

Јаслене групе:1-2 

пута недељно 

Вртићке групе: 2-3 

пута недељно 

Припремно-

предшколске 

групе: 3 пута 

недељно 

Одржавање 

континуитета у 

пружању 

подрше развоју 

и учењу деце 

Информисање 

родитеља о 

вебинарима  са 

циљем 

унапређивања 

њихових 

компетенција 

Стручни 

сарадник, 

васпитачи 

Стручни 

сарадник, 

васпитачи, 

мед-сестре 

васпитачи, 

родитељи, 

деце 

континуирано Одржавање 

континуитета у 

пружању 

подршке 

породици 

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

Заједница директно обликује услове и начине одрастања деце, јер је дете од рођења 

заинтересовано за различите врсте доживљаја и искуства која му пружају нова окружења. Тиме 

оно развија нова знања, осећање припадништва и заједничког социјалног учешћа, као и 

властите вредности и идентитет. 

 

Сарадња са школом 

 

 

Наша установа у сарадњи са основним школама у окружењу, тежи бољој повезаности 

међу циљевима и начинима рада школе и вртића, као и ближој сарадњи запослених у њима. 

Настојимо да ова сарадња  буде обострана, двосмерна и на свим нивоима. За ову школску 

годину постављамо следеће задатке, са напоменом да ће се предвиђене активности 

реализовати на начин и у складу са препорученим епидемиолошким мерама: 
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Облици сарадње Носиоци Време 

Сарадња у реализацији 

„Дечије недеље“ 

Васпитачи  Октобар  

Посета деце и васпитача 

школи 

Стручна служба и васпитачи Мај – јун 

Гостовање школске деце и 

учитеља вртићу 

Стручна служба и васпитачи Мај-јун 

Реализација  плана 

транзиције  деце из ППП у 

основну школу 

Стручна служба, васпитачи Мај  

Осмишљавање заједничких 

активности 

Директор, стручна служба, 

васпитачи 

Током године 

Заједничко коришћење 

простора и средстава 

Васпитачи Током године 

Сарадња са педагошко-

психолошком службом школе 

Стручна служба Током године 

Заједничко организовање и 

учествовање у едукацијама 

Директор, стручна служба Током године 

Заједничко учешће у 

приредбама (Новогодишња, 

Светосавска, прослава славе 

вртића...) 

Васпитачи Током године 

Заједничко учешће у 

различитим културним и 

спортским  активностима 

Стручна служба, васпитачи Током године 

Сарадња са директорима 

основних школа 

Директор Током године 

 

 

 

Сарадња са друштвеним и културним институцијама 

 

Ресурси и простори у заједници користе се за реализацију различитих активности, за 

организацију и учешће у различитим манифестацијама и дешавањима. Такође, локалне 

привредне, пословне и услужне организације су места реализације програмских активности, 

учествују у активностима у вртићу или финансирању појединих акција, опремању, набавкама.  

 

 

Сарадња са: Носиоци Време 

 Културним центром Пећинци Стручна служба Током године 

 Народном библиотеком 

Пећинци 

Стручна служба Октобар, током године 

 Радио станицом Пећинци, 

Сремском телевизијом, 

служба Односи са јавношћу, 

Директор Током године 
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ПР службом Општине 

Пећинци, Пећиначким инфо 

порталом 

 Општинском управом 

Пећинци 

Директор Током године 

Спортским савезом „Развој 

спортова“ 

Директор Током године 

 Месним заједницама Васпитачи, директор Током године 

 Домом здравља Мед. Сестре на превентиви По потреби 

 Центром за социјални рад Директор, стручна служба По потреби 

Полицијском управом  Директор, васпитачи Током године 

Предшколским установама 

Срема 

Директор, стручна служба Током године 

Издавачким кућама Стручна служба Септембар, током године 

Фото-студиом  Директор, стручна служба Новембар, мај 

Компанијом „Пертини“ Директор Септембар, током године 

Дечијим позориштима Стручна служба Током године 

Удружењима жена Директор  Током године 

Радним организацијама 

општине Пећинци 

Директор, стручна служба Дечија недеља 

Учешће на различитим 

ликовним конкурсима 

Васпитачи Током године 

 

Културне активности и јавне манифестације 

 

Манифестација/садржај Носилац Време реализације 

„Дечија недеља“ 

- посебан програм активности 

Стручна служба 
Прва недеља октобра 

Јесења свечаност 

- пригодне активности 

- изложба дечијих радова 

Васпитачи 

Новембар 

Новогодишња прослава 

- прославе, приредбе 

- Дочек Деда Мраза 

 

Васпитачи 25.12 .– 31.12. 

Дан Светог Саве 
- пригодне активности 

Васпитачи 

 
27.01. 

Дан кућних љубимаца 
- активности са циљем развијања 

љубави према животињама 

 

Васпитачи 21.02. 

Међународни Дан жена 

- заједничке активности са мамама, 

бакама... 

 

Стручна служба, васпитачи 08.03. 

Пролећне свечаности 

- излет у природу 

- изложба дечијих радова 

- маскенбал, вашар 

 

Васпитачи 
март – април 

Слава вртића „Благовести“ Директор, васпитачи 07.04. 

Дан планете Земље 

- различите еколошке активности 

Васпитачи 
22.04. 
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Ревија драмског стваралаштва деце 

предшколских установа Срема 
Директор, стручна 

служба,васпитачи 
Мај 

Дани општине Пећинци Директор Мај 

Олимпијада предшколаца Рума Директор Јун 

Луткарски фестивал предшколских 

установа Срема (Ириг) 

Стручна служба 
Мај 

Свечаност обележавања Дана 

установе 

Директор, васпитачи 
02.06. 

Завршне свечаности 
- приредбе, прославе 

Васпитачи 
Јун 

Културно лето општине Пећинци директор Јул-август 

Сарадња са друштвеним и културним институцијама, као и учешће наше установе у 

различитим културним активностима и јавним манифестацијама, такође, ће се прилагођавати 

могућностима и прописаним епидемиолошким мерама. 

 

План промоције рада Установе  
 

У нашој установи континуирано се планира и реализује промоција установе на 

различитим нивоима, која ће се и ове године реализовати онолико колико се активности буду 

могле усагласити са препорученим епидемиолошким мерама: 

- путем огласних табли и паноа за родитеље у свим објектима установе на којима се 

налазе  обавештења за родитеље о актуелним збивањима, као и записи (фотографије и 

цртежи) о реализованим активностима 

- промоција установе укључује презентацију установе путем сајта www.pukameni.edu.rs, 

као и на фејсбук страници Вртић“Камени“. На сајту су постављене све важне информације и 

документа Установе, која би требало да буду доступна јавности, а на фејсбук страници се 

објављују  информације о свих актуелним дешавањима у Установи.  

- организовањем „промо-радионица“ на отвореном простору, чиме промовишемо рад 

специјализованих програма у нашој установи, и отварамо могућност укључивања деце која 

нису у систему. Овај задатак ове године добија на значају формирањем Тима за 

специјализоване програме који посебан акценат ставља на ову врсту активности. 

- активним учешћем у културној јавном животу општине и округа кроз учешће у 

различитим манифестацијама  

- кроз сарадњу са установама у локалној заједници ( Културни центар Пећинци,  Дом 

здравља, , Народна библиотека, Основне и средње школе, Црвени крст...).  

- презентацијом радова васпитача и медицинских сестара на стручним сусретима   

 - презентовањем рада установе путем средстава јавног информисања- Локалне радио 

станице ( Радио Пећинци) – ПР службе Општине Пећинци - Писаних медија (Пећиначке новине, 

Сремске новине) – Веб и фејсбук странице општинске управе општине Пећинци 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА   

  

Активности, 

Задаци 

Носиоци Учесници Време 

реализације 

• Представљање Worda,табеле 

рада у истом алату. 

• ПредстављањеWeb 2. Алата 

(обука) 

Координатор тима, 

Стручна служба 

 Сви 

васпитачи 

 

Септембар 

• Едукација не тему заштите деце 

од насиља 

Координатор и 

координатор Тима 

за заштиту од ДНЗЗ 

 

 

Сви васпитачи 

Током 

године 

• Групе за изучавање и праћење 

увођења нових Основа програма-

Узлетимо заједно 

Стручна служба 

Координатор тима 

Сви васпитачи  

Током 

године 

• Упознавање са Web.2алатом 

Зоом 

Koординатор Тима  

Сви васпитачи 

 

Октобар 

• Републички сусрети стручних 

сарадника 

Стручна служба Стручни 

сарадници 

 

 Новембар 

• Виртуелна табла за дељење и 

сарадњу-,,Падлет,, (обука) 

 

Координатор тима 

 

 Сви 

васпитачи 

 

новембар 

• Стручни скупови за 

медицинске сестре васпитаче 

Стручни сарадници Васпитачи, 

Стручни 

сарадници 

децембар 

• Упознавање алата ,,Story 

jumper,, (обука) 

 

Координатор тима 

 

Сви васпитачи 

 

децембар 

• Представљање web.2 алата 

„Jigsaw planet“ 

 

Координатор тима 

 

Сви васпитачи 

 

јануар 

• Презентација  и радионица 

„Деца у дигитално доба“-

приказ приручника 

 

Координатор тима 

 

Сви васпитачи 

 

Март 

• Акредитовани семинари и 

вебинари за васпитаче, 

медицинске сестре и стручне 

сараднике 

Директор Чланови 

васпитно-

образовног 

већа 

Током 

године 

• Стручна усавршавања, текуће 

теме на Активима директора, стр. 

сарадника, васпитача, мед. 

Сестара 

Директор, стр. 

сарадници, 

Координатори 

актива 

 

 

Чланови 

Актива 

 

 

Током 

године 
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• Конференције за васпитаче 

Удружења васпитача Србије 

Координатор 

актива васпитача 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Децембар, 

мај 

• Евалуациони састанак тима 

(извештаји васпитача  о 

обукама у писаној или 

електронској форми 

 

Координатор  

 

 

Чланови тима 

 

     Јун 

 

 

Рад на стручном усавршавању на нивоу установе одвијаће се кроз рад Педагошког 

колигијума, Васпитно-образовног већа, Актива медицинских сестара-васпитача, Актива 

васпитача и тимова, као и тимова  формираних око заједничких пројеката. 

 

Већ традиционално, и ове године, планира се одржавање ''Дана стручног усавршавања'' у 

оквиру установе, уколико предложене епидемиолошке мере то буду омогућавале. . У оквиру 

рада, планира се презентација угледних активности из различитих области васпитно-

образовног рада, као и приказ примера добре праксе. 

Наставиће се и ове школске године процес хоризонталног учења међу васпитачима и мед. 

сестрама васпитачима.  

 

 

План заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
 

 

Активности 

 

Начин  

Реализације 

Носиоци 

 

Учесници  Време 

Упознавање васпитача-

приправника и васпитача o  

Протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

и донетим изменама и 

допунама истог,  Плану заштите 

деце од насиља за 2020/21. год. 

и Процедурама реаговања 

васпитача 

Састанак Васп-обр. 

већа  

Координатор 

Тима за заштиту 

од д.н.з.з. 

Чланови 

тима, 

чланови 

Васп.-

обр.већа 

До 15. 

Септембра 

Упознавање родитеља са истим 

протоколом, Планом заштите 

деце од насиља за 2020/21. год.  

и Процедурама реаговања 

васпитача 

 

Савет родитеља Чланови Тима за 

заштиту од 

д.н.з.з. 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

чланови 

тима за 

заштиту 

деце, 

родитељи 

Септембар 

Рад у васпитним групама на 

тему – Правила понашања у 

Правила понашања 

 

Васпитачи Васпитачи, 

деца 

Почетак 

септембра, 
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групи- током године 

Примењивање Правилника о 

понашању у установи 

Поступање у складу 

са правилником 

Директор  Сви 

запослени 

Током године 

Унутрашно стручно 

усавршавање запослених 

Упознавање са 

приручником 

„Вртић као сигурно 

и подстицајно 

окружење за учење 

и развој деце“ 

Координатор 

Тима за заштиту 

од  д.н.з.з. 

Сви 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Октобар  

 

Пламирање, реализација и 

праћење активности из 

приручника 

Коришћење 

активности из 

приручника, 

Тим за заштиту 

деце од д.н.з.з. 

Васпитачи  Током целе 

године 

Стручно усавршавање чланова 

тима у области заштите деце 

Семинари/стручнис

купови 

Кординатор 

Тима 

Чланови 

Тима 

Током године 

 

 

ПЛАН МЕНТОРСТВА  

 

Уколико постоји више од два приправника и ментора у установи функционише Тим 

ментора и приправника, кога чине сви приправници и ментори именовани од стране 

директора. 

Основни циљ рада Тима приправника и ментора је спровођење програма увођења у 

посао приправника и савладавање захтева који се односе на области васпитно-образовног 

рада (планирање, програмирање, реализација и вредновање васпитно-образовног рада, 

праћење развоја и постигнућа деце, рад са децом са развојним сметњама, сарадња 

саколегама, породицом и локалном заједницом, професионални развој и вођење педагошке 

документације). 

Тим приправника и ментора, у сарадњи са стручним сарадницима реализује: 

 1. састанке Тима, 

2. инструктивно-методичко-саветодавни рад (стручни сарадник- 

ментор-приправник), 

3. угледне активности, 

4. стручно усавршавање из области приправништва именторства 

5. полагање дела испита за лиценцу у Установи. 

 

Задаци ментора су: 

-   Планирање рада са приправником и документовање рада. 

-  Упознавање приправника са законима и правилницима који регулишу васпитно-образовни 

рад. 

- Праћење васпитно-образовног рада и пружање подршке приправникуу раду 

(присуствовањем у групи и праћењем активности, разменом мишљења на интерним 

састанцима о квалитету реализованих активностииз свих области које покривају целину 

васпитно–образовног рада.) 

-  Развијање партнерског односа и успостављање професионалне комуникације. 

-  Давање сугестија о коришћењу стручне литературе . 

Задаци приправника су: 

- Стицање знања, вештина и способности потребних за самосталнообављање васпитно-

образовног рада из свих области које покривају целину васпитно-образовног рада. 
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-  Упознавање са свим документима на нивоу Установе: Предшколски програм дечјег вртића, 

Развојни план Установе, Годишњи план рада 

- Активно учешће приправника у раду стручних органа Установе 

- Вођење евиденције о свом раду 

 

 

        ПЛАН ИСХРАНЕ ДЕЦЕ  

 

Планирање и организацију исхране деце  усклађиваћемо према препорукама 

Правилника(„Сл.гласник РС“,бр.39/2018). 

У објектима Обреж, Пећинци и Шимановци распоред оброка ће бити: 

- Доручак 7.30 – 8.30 

- Ужина 10.30 – 11.30 

- Ручак 13.30 -14.30 

У осталим објектим због недовољног броја кухињског особља исхрана ће се спроводити 

по следећем распореду: доручак око 8ч., ручак око 11ч и ужина око 14ч. 

Активности у планирању, спровођењу и контроли исхране имају за циљ очување и 

унапређење здрављ адеце, њиховог правилног раста и развоја. 

Јеловник се усклађује са нормативом исхране деце, узимајући у обзир узраст деце у 

васпитној групи,  број деце, дужину боравка, са циљем задовољења потреба за енергетском 

вредношћу, витаминима, минералним материјама са одговарајућом процентуалном 

заступљеношћу и међуодносима. Такође, на планирање јеловника утиче могућност набављања 

намирница, као и расположивост капацитета кухиње и кухињског особља. 

Набавка свих намирница углавном се обавља свакодневно, док појединих по потреби 

потрошњи. Контрола набављених намирница (квалитета, квантитета и складиштења) обављју 

куварице, по пријему, свакодневно. 

Вођење евиденције о утрошку намирница обавља економ за периоде од месец дана. 

Контролни узорак хране оставља се у свим кухињама, свакодневно. 

Хемијску анализу и контролу микробиолошке исправности готових јела врши ЗЗЈЗ Сремска 

Митровица, случајним узорковањем. 

Од 2012. године ступио је на снагу правилник о условима хигијене хране ( ХАЦЦП СИСТЕМ): 

� Субјекти у раду са храном, дужни су да успоставе систем за осигурање безбедности 

хране у свим фазама производње, прераде и промета хране у сваком објекту, у складу 

са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и 

критичних контролних тачака. Циљ овог система је спречавање контаминације хране, 

биолошким, физичким и хемијским агенсима. 

� Основни принцип овог правилника већ се примењује у свим објектима установе са 

посебним акцентом на одржавање хигијене приликом припреме и сервирања хране, 

као одржавања хигијене свих просторија. 

У циљу је да се редовно врши интерна контрола имплементације ХАЦЦП-а ,као и 

његово унапређивање. 

У плану је и побољшање услова рада у кухињама, набавка опреме, прибора, посуђа. 

Као и континуирани рад на унапређењу исхране, у смислу сталне едукације особља, бољег 

избора сировина, увођења нових намирница.... 
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ПЛАН ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Приоритетни 
задаци 

Време 
реализациј

е 

Место 
реализаци

је 

Начин реализације Реализатори 

1.Пријем 

новоуписане 

деце 

Отварање 

здравстевених 

картона 

Уредне 

лекарске 

потврде од 

изабраног 

педијатра. 

 

2. Планирање и 

програмирање 

превентивне 

здравствене 

заштите 

Септембар 

и током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

ПУ Писмена упутства за рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планирање програма 

превентивне здравствене заштите 

у оквиру ГПР 

 

- мере правовременог спречавања 

и раног откривања поремећаја и 

болести 

- активости у обележавању и 

промовисању здравља у Установи 

и ван ње у складу са потребама и 

могућностима 

Медицинска 

сестра на 

пословима неге 

и   превентивне 

здравствене 

заштите 

 

 

3. Стварање 

оптималних 

услова за 

правилан 

психофизички 

развој,очување 

и унапређење 

здравља деце 

Дневно, 

Тромесечно 

по потреби 

ПУ -Свакодневни санитарно-

хигијенски надзор свих 

просторија у објекту 

- праћење личне и опште хигијене 

деце 

-периодична контрола раста и 

развоја деце 

-збрињавање повреда и прва 

помоћ 

- праћење здравственог стања 

деце по групама 

- праћење здравствено 

епидемиолошког стања и 

предузимање противепидемијских 

мера у сарадњи са надлежним 

институцијама 

-праћење препорука 

Министарства здравља и 

Министарства просвете везано за 

епидемију  COVID-19 , поступање 

у складу са тим, са циљем 

превенције настанка и ширења 

 

Медицинска 

сестра на 

пословима 

негеи 

 превентивне 

здравствене 

заштите 
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COVID-19 у Установи 

 - планирање, праћење и 

евиденција спроведене 

дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације 

- планирање и набавка 

санитетског материјала за 

опремање приручних апотека по 

радним јединицама 

4. Сарадња са 

друштвеном 

средином, 

стручним 

службама Дома 

здравља, ЗЗЈЗ и 

санитарном 

инспекцијом 

 

Током 

године 

ПУ 

Дом 

здравља 

- организација и праћење 

реализације различитих 

здравствено - васпитних 

активности сестара из 

поливалентне патронажне службе, 

чији садржаји прате Календар 

здравља 

-Праћење препорука, обавештења 

од стране педијатра 

-Планирање, реализација и 

евиденција обавезних санитарних 

прегледа запослених 

- организација превентивних 

стоматолошких прегледа 

-сарадња са санитарном 

инспекцијом, праћење, 

реализација наложених мера и 

решења 

-заказивање санитарних прегледа 

према одређеној динамици 

-консултације са епидемиолозима 

ЗЗЈЗ 

 

 

Медицинска 

сестра на 

пословима неге 

и  превентивне 

здравстврне 

заштите,педија

тар, 

стоматолог, 

поливалентне 

патронажне 

сестре из ДЗ, 

медицинске 

сестре и 

лекари,санитар

ни инспектор, 

директор, 

техничко 

особље, ЗЗЈЗ 

5.Сарадња са 

предшколским 

установама са 

подручја Срема 

Током 

године 

ПУ -Стручне консултације 

-Размена искуства 

 

Медицинска 

сестра за ПЗЗ и 

негу 

6. Сарадња са 

породицом 

 

 

 

 

 

7.Сарадња са 

апотеком Дома 

Током 

године 

ПУ - индивидуални разговори 

- родитељски састанци 

-савети,сугестије о дечијем 

здрављу и хигијени 

 

 

 

Набавка и расподела санитетског 

материјала по објектима. 

Медицинска 

сестра на 

пословима неге 

ипревентивне 

здравстврне 

заштите 
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здравља 

Пећинци 

 

 

8.Сарадња са 

запосленима у 

Предшколској 

установи. 

 

 

9.Рад за време 

ванредне 

ситуације у 

случају 

проглашења 

епидемије 

Корона вируса 

 

 

 

Током 

године 

ПУ - планирање, припрема и 

реализација различитих 

здравствено васпитних 

активности са децом 

-инструкције за све запослене у 

вези са КОВИД 19 

 

 

Рад од куће-обрада здравствених 

тема; 

Рад у установи-спровођење мера 

прописаних од стране кризног 

штаба. 

 

 

 

 

Медицинска 

сестра на 

пословима неге 

и превентивне 

здравстврне 

заштите 

 

Медицинска 

сестра за ПЗЗ и 

негу, 

васпитачи, 

МСВ, техничко 

особље, 

директор 

 

10. Стручно 

усавршавање 

Током 

године 

ПУ и изван 

ПУ 

- учествовање у раду стручних 

органа и тела у Установи 

- учествовање на 

семинарима,стручним скуповима 

које организује савез здравствених 

радника Дома здравља Пећинци, 

Комора ЗР Војводине. 

Медицинска 

сестра на 

пословима неге 

и превентивне 

здравствене 

заштите 

11. Вођење 

документације 

свакодневно 

месечно 

 

ПУ -Свакодневна евиденција 

реализованих активности 

-Месечни план рада 

-Евиденција повреда, промене 

здравственог стања, прегледа 

хигијене, праћење параметара 

раста и развоја, здравствених 

проблема код деце по групама. 

-Евиденција дечијих оправдања са 

дијагнозама и периодима 

одсуствовања по узрасним 

групама 

-Инфективних болести 

-У случају наставка епидемије 

КОВИД 19 евиденција 

реализованих активности и 

вођење листа по препорукама 

надлежних институција са циљем 

превенције настанка болести. 

Медицинска 

сестра на 

пословима неге 

и превентивне 

здравстврне 

заштите 
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       Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста која се остварује у ПУ 

«Влада Обрадовић Камени» базира се на  Закону о основама система образовања и васпитања, 

Правилнику о превентивној здравственој заштити и Упутству за спровођење превентивне 

здравствене заштите донетом од стране Министарства здравља РС.  

План и програм рада превентивне здравствене заштите у установи остварују медицинске сестре 

за превентивну здравствену заштиту Верица Јевић и Марија Обренић.                      

 

ПЛАН СОЦИЈАЛНОГ РАДА УСТАНОВЕ  
 

При планирању и програмирању социјалног рада установе, неопходно је напоменути да 

у нашој установи није обезбеђена заступљеност стручност социјалног рада (у виду ангажовања 

социјалног радника), већ се поменутим делатностима, првенствено, баве стручни сарадници и 

васпитачи, у оквиру свог делокруга рада. За ову радну годину планира се следеће: 

 

 

 

                  Активности      Време реализације            Носиоци 

Сарадња са породицом и сагледавање 

потреба родитеља и деце за врстама и 

облицима услуга 

Септембар-октобар,  

током године 

Стручни сарадници и 

васпитачи 

Пружање помоћи породици у 

остваривању њених основних функција 

Током године Директор, стручни 

сарадници, васпитачи 

Саветовалиште за породицу Током године Стручни сарадници, 

сестре на ПЗЗ 

Промоција делатности предшколске 

установе путем сарадње са средствима 

јавног информисања 

Током године Директор, стручни 

сарадници 

Повезивање предшколске установе са 

друштвеном средином 

Током године Директор 

Организовати социјалне, хуманитарне 

акције,  

Током године Васпитачи на нивоу 

групе 

Изналажење могућности за спонзорство Током године Директор, васпитачи 

Сарадња са хуманитарним 

организацијама 

Током године Директор 

Снимање деце са сметњама у развоју 

предшколског узраста са циљем 

припреме услова за реализацију 

инклузивног програма 

Током године Тим за инклузију 

Активности за уређење простора у 

установи и окружењу 

Током године Директор, радник на 

унапређењу 

квалитета рада 

Сарадња са Центром за социјални рад 

Општине Пећинци 

По потреби Директор, Стручни 

сарадници 
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У реализацији програма установа ће сарађивати и са стручним лицима из других 

установа, по потреби. Током ове године, као и претходних неколико година, нагласак ће се 

ставити на активности у оквиру Тима за заштиту деце од насиља и Тима за инклузивно 

образовање. 

 

 

ПЛАН РАДА РУКОВОДЕЋИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

 

 План рада педагошког колегијума    

 

 

 Педагошки колегијум чине директор, стручни сарадници и координатори стручних 

актива. 

 Педагошки колегијум стара се о осигурању и унапређењу квалитета васпитно-

образовног рада установе, вреднује резултате рада васпитача, мед. сестара и стручних 

сарадника и разматра различита питања у вези са пословима из надлежности директора и о 

њима даје мишљење. 

 

  

Активности Носилац Учесници 
Време 

реализације 

• Израда годишњег плана 

• Усвајање годишњег плана 

стручног усавршавања на 

предлог Тима за стручно 

усавршавање 

• Усвајање Планова 

специјализованих програма 

• Израда плана посебног 

програма „Играоница“ 

 

директор чланови 

 

До половине 

септембра 

• Израда Програма за време 

„Дечије недеље“ 

• Избор позоришних представа 

за прво полугодиште 

педагог чланови 

Последњи 

петак у 

септембру 

• Координација процесом 

имплементације нових Основа 

програма и праћење истог 

директор чланови Током године 

• Усвајање ИОП-а 

 
психолог 

 

чланови  

 

По потреби  
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• Праћење посебног програма 

„Играоница“ 

• Праћење специјализованих 

програма 

 

директор Чланови  фебруар 

• Праћење рада стручних актива 

и тимова 

• Планирање и обележавање 

крсне славе вртића 

 

директор Чланови  март 

• Организација обележавања 

Дана установе  
директор чланови мај 

• Разматрање програма свих 

јавних манифестација у оквиру 

Установе 

директор чланови По потреби 

• Разматрање нових посебних и 

специјализованих програма и 

пројеката у Установи 

директор чланови По потреби 

• Праћење реализације Плана 

педагошког колегијума  

 

 

директор 

 

 

Чланови 

 

 

Током године 

• Праћење  сва три модела рада 

установе предвиђена 

Годишњим планом 

директор чланови Током године 

• Решавање актуелних и текућих 

питања 
директор чланови Током године 

• Годишња евалуација рада 

 стручних органа 

• Организација обележавања 

Дана установе 

• Евалуација рада и израда 

извештаја о  раду Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

Директор, 

стручни 

сарадници 

 

 

 

Чланови 

 

 

 

јун 

  

Координатор Педагошког колегијума је директор Анита Волчевски, а чланови су 

помоћник директора Светлана Поповић, стручни сарадник Валентина Шљукић, кординатор 

Актива васпитача, Маријана Добрић, Стручног актива за развој предшколског програма, Сања 

Ђокић и Актива медицинских сестара-васпитача, Верица Мијатовић.  
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План  рада Васпитно-образовног већа  

 

 

 Стручни орган Установе који усмерава целокупан васпитно-образовни рад јесте 

Васпитно-образовно веће. Поред директора, помоћника директора, стручних сарадника и 

медицинских сестара за превентивну заштиту, њега чине и сви васпитачи, медицинске сестре-

васпитачи и сарадници. 

 

Активности, 

Задаци 

Носиоци учесници Време 

Релизације 

• Израда  годишњег плана рада 

Васп.-обр.већа за 2021/2022. год. 

• Информација о упису деце, 

формираним групама и распореду 

васпитача по групама 

• Информације и план реализације 

обука за имплемтацију нових 

Основа програма ПВО  

 

 

Директор, 

стручни сарадник 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Август, 

Септембар 

 

• Упознавање и анализа  Извештаја о 

раду установе у 2020/2021. год. 

• Упознавање и разматрање  

Годишњег плана рада за шк. 

2021/2022. год. 

 

 

директор, 

стручни 

сарадник, 

чланови 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

     

Септембар 

• Извештај о реализацији  

               програма ,,Дечије недеље“ 

 

       васпитачи, 

стручни  

сарадник 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

Новембар 

 

 

• Праћење реализације планираних 

активности у оквиру 

стр.усавршавања 

 

директор 

васпитачи, 

стручни 

сарадник 

 

 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

 

Март-Април 

• Извештавање о раду Стручних 

актива и тимова 

 

координатори 

стручних          

органа,    

стручни  

сарадници 

 

 

Чланови 

већа 

 

 

  Током 

године 

• Решавања текућих питања 

• Договори о даљем раду 

 

 

директор 

 

Чланови 

већа 

 

Током 

године 

• Анализа остварености програмских    
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задатака у протеклој  год. и израда 

извештаја, 

• Евалуација  рада Васп.-обр. 

               већа 

• Припрема за обележавање Дана 

установе и завршних свечаности 

 

 

     чланови 

 

Чланови 

већа 

 

Мај- јун 

 

 

 

План  рада Актива васпитача   

 

Активности Носиоци Реализација 

Доношење плана рада за радну 2021-2022 годину Координатор, 

васпитачи 

Август 

Обука за васпитаче у циљу  подршке у примени нових Основа 

програма у Установи и  онлине  

Директор, 

Координатор, 

Стручна 

служба 

 

Септембар 

Планирано унутрашње стручно усавршавање у установи или 

онлине  

Тим за заштиту од дискриминације , насиља, злостављања и 

занемаривања 

Презентација приручника (Вртић као сигурно и подстицајно 

окружење за учење и развој деце) 

Представљање рада „Еко радне групе васпитача“ 

 

 

 

Координатор 

 

Децембар, 

 

март ,мај 

Презентације примене стручног усавршавања у установи или 

онлине путем договорене платформе  

 

Координатор, 

Стручна 

служба 

 

Током 

године 

 Договор  о учешћу и пружању подршци васпитачима на ревији 

дечијег луткарског и драмског стваралаштва 

Координатор 

Стручна 

служба 

 

Током 

године 

Учешће у стручним посетама другим предшколским 

установама у циљу хоризонталног учења о примени  нових 

Основа програма и припрема  излагања за остале запослене 

Стручна 

служба, 

координатор 

 

 

Током 

године 

Извештаји и презентација примене знања стечених на 

конференцијама , семинарима  

 

Координатор 

Стручна 

служба 

 

Током 

године 

Евалуациони састанак  AктиваТима васпитача Координатор 

Стручна 

служба 

 

        Јун 

 

Координатор Актива васпитача је васпитач Маријана Добрић, а чланови су сви васпитачи наше 

установе. 
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 План рада Актива медицинских сестара-васпитача   

 

 

Активности,задаци           Носиоци     Учесници          Време 

1.Предлози и израда 

Годишњег плана рада 

2.Разно 

Координатор,записничар 

Актива 

Сви чланови 

Актива 

Август 2021. 

1.План транзиције деце 

из породице у јасле у 

складу са 

епидемиолошким 

мерама и применом 

Нових основа у В.О.Р. 

2.Договор и 

планирањехоризонталне 

евалуације са колегама 

из Установа које су у 

примени Нових основа 

програма 

3.Предлози за стручно 

усавршавање 

Координатор Актива 

Стручна служба 

Директор 

Сви чланови 

Актива 

Септембар-октобар 

1.Размена искустава 

између чланова Актива у 

вези примене Нових 

основа програма након 

обуке-структуисање 

средине 

2.Евалуација тока 

транзиције 

Координатор Актива  

Стручна служба 

Сви чланови 

Актива 

Новембар-

децембар 

1.Хоризонтална 

евалуација пројектног 

планирања на нивоу 

Актива 

Координатор Актива 

Стручна служба 

Сви чланови 

Актива 

 

Фебруар-март 

1.Израда годишњег 

извештаја Актива МСВ 

2.Евалуација рада 

Актива МСВ 

Координатор и 

записничар Актива 

Сви чланови 

Актива 

Мај-јуни 

 

Координатор Актива је мед.сестра-васпитач Верица Мијатовић, а чланови су све 

медицинске сестре васпитачи наше установе. 
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План рада Стручног актива за развојно планирање  

 

  

Активности, 

задаци 

Носиоци учесници време 

релизације 

• Израда годишњег плана рада 

актива за РП 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Чланови 

Тима 

 

 

Почетак 

септембра 

• Праћење реализације 

предвиђених активности  РП 

• Ревидирање постављених 

приоритета, задатака и 

активности РП 

Директор Чланови 

тима 

Током године 

• Евалуација рада Актива 

• Израда извештаја о раду 

 

Директор 

 

     Чланови 

Тима 

 

           Јун 

 

Координатор Актива је директор Анита Волчевски, а чланови: помоћник 

директора Светлана Поповић, васпитач Соња Стојаковић, педагог Валентина Шљукић , 

представник локалне самоуправе Зорица Лукач и представник родитеља Тамара 

Љубинковић. 

 

 План рада Стручног актива за развој предшколског програма  

 

 

Активности, задаци Носиоци Учесници време 

реализације 

Израда годишњег плана рада Aктива  Координатор 

актива 

Чланови До 15. Септембра 

Израда новог предшколског програма 

• Упознавање са препорукама за 

израду 
• Делегирање чланова по 

задацима  
• Обједињавање у целовит 

документ  

Координатор 

актива 

Чланови До краја децембра 

Упознавање ВОВ са документом Координатор 

актива 

Чланови Јануар 

Праћење реализације Координатор 

актива 

Чланови Током школске 

године 

Евалуација рада Актива и годишњи 

извештај 

Координатор 

актива 

Чланови  Јун 
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 Координатор Актива је васпитач Сања Ђокић, а чланови васпитачи: Олгица Јеремић, 

Рада Богосављевић,  Ивана Остојић, мед.сестра-васпитач Тања Колак и педагог Валентина 

Шљукић. 

 

План рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

 

 

 

Активности Тима 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци задатка Учесници Време 

Израда годишњег плана 

рада тима и плана 

заштите  од насиља и 

дискриминације; 

Упознавање нових 

чланова тима са 

правилницима, 

њиховим изменама и 

допунама; 

Састанак чланова 

Тима 

Координатор  

тима 

Чланови 

тима 

Септембар 

Упознавање васпитача-

приправника и 

васпитача o новом 

Правилнику о 

протоколу поступања…, 

Плану заштите од 

насиља и 

дискриминације за 

2021/2022. год. и 

Процедурама 

реаговања васпитача 

Састанак 

васпитно-

образовног већа 

Координатор тима Чланови 

тима, 

чланови 

Васп.-

обр.већа 

До 15-ог 

септембра 

Упознавање родитеља 

са  Правилником о 

протоколу поступања…, 

Плану заштите од 

насиља и 

дискриминације за 

2021/2022. год. и 

Процедурама 

реаговања васпитача 

Родитељски 

састанци, Савет 

родитеља 

Координатор тима Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

чланови 

тима за 

заштиту 

деце, 

родитељи 

Септембар 

Дистрибуција 

материјала за кутак за 

родитеље за све групе – 

бројеви телефона 

чланова тима  

 

Лично 

уручивање 

 

 

 

 

 

Координатор тима  

 

 

 

 

 

 

Чланови 

тима,  

васпитачи 

Септембар  
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Упознавање васпитног 

већа са приручником 

„Вртић као сигурно и 

подстицајно окружење 

за учење и развој 

детета“ и предлог 

његове примена               

 

 Праћење реализације 

активности из 

приручника    

Актив васпитача 

 

 

 

 

 

 

 

Електронска 

анкета за 

васпитаче 

Чланови тима 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима 

Васпитачи 

 

 

 

 

 

 

 

Васпитачи  

Октобар  

 

 

 

 

 

 

 

Током целе 

године  

Стручно усавршавање 

чланова тима у области 

заштите деце  

 

Семинари/стручн

искупови 

 

Координатор 

Тима 

 

Чланови 

Тима 

 

Током 

године 

Сарадња са надлежним 

службама 

Заједнички 

састанци, 

консултативни 

разговори 

Директор, 

координатор Тима  

Стручни 

сарадници, 

мед.сестре 

на пзз 

 

По потреби 

Евидентирање пријава 

насиља у установи и 

прикупљање 

документације 

Постојећи образац 

за пријаву 

насиља, чување 

документације за 

сигурном месту 

Координатор 

Тима  

Чланови 

тима 

По потреби 

Организовање 

консултација у установи 

и процена нивоа ризика 

за безбедност деце 

Заједничкисастан

цисарелевантним

актерима 

Координатор 

Тима 

Чланови 

тима, 

релевантни 

актери из 

других 

установа 

По потреби 

Предузимање акције 

(предузимање мера и 

по потреби укључивање 

надлежних служби) и 

праћење ефеката 

предузетих мера 

 

Заједничкисастан

цисарелевантним

актерима 

Координатор 

Тима 

Чланови 

тима, 

релевантни 

актери из 

других 

установа 

По потреби 

Евалуација рада тима и 

израда извештаја 

 

 

 

 

Састанак тима Координатор тима Чланови Јун  

 

 

 

Координатор Тима је васпитач Биљана Курјачки, а чланови су васпитачи: Бојана 

Николић,  Кристина Гмизић, Нина Кошутић, Тања Гавриловић. Маја Гајић, Дијана Станковић, 

Сандра Жигић и Мирјана Јовановић.  
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План рада Тима за самовредновање рада установе  

 

Самовредновање и вредновање рада ПУ спроводи се ради унапређивања свог рада и  

оно представља један од механизама обезбеђивања квалитета. Резултати самовредновања ПУ 

представљају основу за израду акционих планова и развојног плана ПУ.  

Узимајући у обзир да ове године наша установа почиње са имплементацијом нових 

Основа програма, овај тим је донео одлуку да се бави праћењем и вредновањем увођења и 

рада по новој програмској концепцији. Идеја је да се врши вредновање увођења промена из 

различитих перспектива – деце, родитеља и васпитача. Заједно са Тимом за обезбеђивање 

квалитета и развој установе реализоваћемо и акцију праћења промене у уређењу физичке 

средине (унутрашњег простора) и израде „Дневника промене“, са циљем хоризонатлне 

размене и учења.  

 

Активности, 

Задаци 

Носиоци Учесници Време 

Релизације 

• Израда годишњег плана  

Рада тима 

• Израда плана 

самовредновања установе 

за текућу школску годину 

 

 

 

 

Координатор 

тима  

 

 

 

Сви чланови 

 

 

 

До 15. Септембра 

• Дефинисање предмета 

вредновања, уведених 

промена и евалуације 

истих из различитих 

перспектива (деца, 

родитељи, васпитачи) 

 

Координатор 

Тима 

 

Сви чланови 

 

Новембар 

• Избор начина прикупљања 

података   

•  Избор и израда 

инструмената за добијање 

података  

 

 

Координатор 

тима  

 

 

Чланови 

Тима 

 

 

Новембар 

• Рад на процесу 

вредновању (састанци, 

делегирање задатака, ...) 

• Прикупљање података, 

примена инструмената 

• Обрада  и анализа 

података  

 

 

 

Координатор 

тима 

 

 

 

Сви чланови, 

васпитачи, 

родитељи 

 

 

 

До фебруара 2022. 

године 

 

•  Евалуативни састанци 

(размена и дискусија о 

добијеним резултатима)  

• Састављање извештаја о 

самовредновању   

•  Информисање ВО већа, 

родитеља о добијеним 

резултатима 

 

 

 

 

Директор, 

координатор 

 

 

 

Чланови 

Тима 

 

 

 

 

Друго полугодиште 
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• Идентификовање потреба 

за унапређењем и израда 

плана акције 

• Израда плана праћења и 

евалуације 

 

 

 

 

Координатор 

тима  

 

Директор, 

васпитачи, 

Чланови 

Тимова 

 

 

 

Април-мај  

• Евалуација рада тима  

• Израда извештаја рада 

Координатор 

тима  

 

Сви чланови  

 

               Јун 

 

Координатор Тима је педагог Валентина Шљукић, а чланови: директор Анита 

Волчевски, медицинска сестра-васпитач Снежана Вукмановић, васпитачи: Жаклина Живић, 

Маријана Добрић, Биљана Курјачки, представник локалне самоуправе Зорица Лукач и 

представник родитеља Сања Живановић. 

  

 

План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

 

 

          АКТИВНОСТ          НОСИОЦИ             УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 Израда годишњег 

плана рада тима за 

школску 2012/22. 

годину 

 

Координатор тима 

 

Сви чланови тима 

 

Септембар 2021. 

године 

Учешће у изради и 

праћењу сва три 

модела рада Установе 

Координатор Тима Чланови Тима Почетак школске 

године 

Разрада и праћење 

модела подршке деци 

и породицама који се 

оставрује путем 

онлајн и других 

канала комуникације 

Координатор Тима Чланови Тима Почетак школске 

године 

Израда „Дневника 

промена физичке 

средине-унутрашњи 

простор“у сарадњи са 

Тимом за 

самовредновање 

-Координатор тима 

-Маријана Добрић из 

Тима за 

самовредновање 

-Бојана Николић из 

Тима за квалитет рада 

 

 

Чланови оба Тима 

Почетак реализације 

септембар 2021. 

године 

Реализација током 

школске године 

Подршка породици 

кроз примену 

брошура за родитеље: 

-Добробит деце 

предшколског узраста 

-Социјално 

емоционално учење 

деце предшколског 

узраста 

 

 

 

 

Координатое Тима 

 

 

 

 

Сви чланови Тима 

 

 

 

 

Током целе године 
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-Васпитање 

пружањем подршке и 

успостављањем 

правила 

-Евалуција рада Тима  

-Израда годишњег 

извештаја о раду Тима 

 

Координатор Тима 

 

Сви чланови Тима 

 

Јун 2022. године 

 

 

Координатор Тима је помоћник директора Светлана Поповић, а чланови Тима су: 

директор Анита Волчевски, помоћник директора Светлана Поповић, радник на унапређењу 

квалитета рада Оливера Секуловић, педагог Валентина Шљукић и васпитачи: Славица 

Максимовић, Сања Ђокић, Бојана Николић и Јелена Стјепановић. У Тиму се налазе и 

представник родитеља из Савета родитеља Слађана Лукић и представник јединице локалне 

самоуправе Зорица Лукач.                                            

 

План рада Тима за инклузивно образовање   

 

  

АКТИВНОСТИ  НОСИЛАЦ НАЧИН ПРАЋЕЊА  ВРЕМЕ   

Доношење плана рада 

тима, за радну 2021-2022  

Координатор тима Евиденција са састанка, 

план рада  

 септембар  

Начин на који су 

подржана деца са 

сметњама и 

инвалидитетом у 

Установи .  

Координатор тима 

стручна служба  

Евиденција са састанка   Септембар  

Планирање сарадње са 

родитељима деце са 

сметњама 

у развоју  

Координатор  тима Евиденција са састанка  Септембар  

Идентификовање деце са 

развојним тешкоћама, 

деце из осетљивих група 

и друге деце којима је 

потребна додатна  
подршка,  

Тим, васпитачи и 

медицинске сестре  

Праћење и 

посматрање, 

педагошка и 

медицинска 

документација, посета 

васпитним групама  

Септембар,током 

године  

Пружање помоћи и 

учешће у изради 

педагошког 

профила,мера 

индивидуализације ,и 

ИОП-а, 

индивидуализације мера 

праћења. 

Координатор,  стручна 

служба,  васпитачи 

који имају дете са 

сметњама и 

инвалидитетом у групи 

Евиденција, извештај, 

педагошки  профил  

 Септембар и 

Током године  

Планирање транзиције 

деце са сметњама и 

инвалидитетом на виши 

Координатор, 

 стручна служба  

        евиденција у 

електронској форми 

Током године   
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ниво образовања  

Сарадња са ОШ, са ИРК, 

ДЗ, Центар за социјални 

рад, личним пратиоцима, 

другим институцијама...  

Координатор , стручна 

служба 

        евиденција  у 

електронској форми 

Током године  

 Евалуациони 

састанак  рада Тима 

 

-Израда извештаја 

Координатор тима            
         Евиденција 

у  електронској форми 

 

Јун месец 

  

                                                                                           

 

  Координатор Тима је васпитач Маријана Добрић, а чланови васпитачи Гордана 

Јовановић, Јована Ћирић, Јелена Јовановић, Јелена Стјепановић, Снежана Радомировић и Јасна 

Ивановић. 

 

План  рада Тима за развој специјализованих програма  

 

 

 

Активности Носилац Учесници 
Време 

реализације 

• Израда годишњег плана рада 

тима 

• Израда плана рада 

специјализованих програма 

за школску 2021/2022 год. 

Координатор 

Тима 

Чланови Тима Септембар 

• Осмишљавање рада 

специјализованих програма 

под условима делимичног и 

пуног капацитета рада 

установе 

Координатор 

Тима 

Чланови Тима 

(водитељи 

специјализованих 

програма и остали 

чланови) 

Средина 

септембра 

• Активности промоције 

специјализованих програма у 

оквиру "Дечје недеље" 

Координатор 

Тима 

Чланови Тима Прва недеља 

октобра 

• Активности промоције 

специјализованих програма 

(Нова Година, Дан жена, 

пролећни празници, 

активности у локалној 

заједници, Дан планете 

Земље, Дан заштите животне 

средине) 

Координатор 

Тима 

Чланови Тима Током године 

• Праћење реализације Координатор 

Тима 

Чланови Тима и 

стручни сарадници 

На крају првог 

и на крају 
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специјализованих програма другог 

полугодишта 

• Евалуација рада тима 

• Израда извештаја рада 

Координатор 

Мира 

Јовановић 

Чланови Тима Јун 

 

 

 Координатор Тима је васпитач Мира Јовановић, а чланови васпитачи: Бранислава Илић, 

Жаклина Живић, Маријана Добрић, Ивана Остојић, Весна Кресојевић, Јелена Стјепановић и 

Марија Арсенијевић. 

 

 

План Тима за стручно усавршавање  

 

Активности -задаци Носиоци Учесници  Време 

реализације 

• Доношење 

годишњег плана 

рада 

Координатор 

тима 

Сви чланови Тима До 15.септембра 

• Израда плана 

стручног 

усавршавања за 

школску 2021-

2022 

 

 

Координатор 

тима 

Сви чланови тима  

До1 5.септембра 

• Обрада 

података и 

израда 

извештаја о 

унутрашњем 

стручном 

усавршавању за 

протеклу. 

 

Стручна 

служба-

Координатор 

Тима 

 Чланови тима  

 

Новембар 2022 

• Израда плана 

Дана стручног 

усавршавања у 

оквиру установе 

 Координатор 

       тима 

Чланови васпитно образовног 

већа 

 

Септембар 

• Праћење  

реализације 

стручног 

усавршавања 

Коодинатор 

       Тима 

Стручни 

сарадници 

Директор, 

стручнисарадници, 

васпитачи 

медицинске сестре васпитачи 

Током године 

• Организација у 

оквиру 

хоризонталног 

учења 

предшколских 

установа које су 

у процесу 

увођења нових 

основа 

програма, 

 

 

 

Директор 

Координатор 

тима 

 

Директори, 

стручни сарадници, 

Васпитачи, 

Медицинске сестре 

 

 

 

Фебруар-март 
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посета или 

онлине посета 

• Евалуација рада 

тима 

Координатор 

тима 

Чланови васпитно-образовног 

већа 

  Јун 

• Евалуација 

плана стручног 

усавршавања 

• Евалуација 

плана Дана 

унутрашњег 

стручног 

усавршавања у 

оквиру установе 

 

 

 

Координатор 

тима 

 

 

 

Чланови васпитно образовног 

већа 

 

 

 

 

 

Јун 

• Израда 

извештаја о раду 

тима  

• Израда 

извештаја о раду 

тима о стручном 

усавршавању 

Координатор 

тима 

Сви чланови тима  

Јун 

 

 

 

Координатор Тима је васпитач Маријана Добрић, а чланови педагог Валентина Шљукић 

и васпитачи: Јелица Веселиновић, Валентина Дивјак, Зорана Ристић, Јелена Стјепановић и 

мед.сестра – васпитач Верица Мијатовић. 

 

 

 

ПЛАН  РАДА  ДИРЕКТОРА 

 

Активности и задаци Начин остваривања Време реализације 

1. Планирање и 

организовање 

остваривања 

програма 

васпитања и 

образовања  

-учешће у изради годишњег 

извештаја, плана рада и 

предшколског програма 

-праћење реализације остваривања 

предшколског програма, програма 

рада 

-праћење поштовања документа 

„Правила понашања“ 

-учешће у процесу имплементације 

и праћења примене нових Основа 

програма 

-учешће у евалуацији реализације 

васпитно образовног рада 

-учешће и руковођење радом 

педагошког колегијума 

август-септембар 

током године 

 

током године 

 

једном месечно 

месечно 
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-учешће и руковођење радом 

васпитно-образовног већа  

-учешће и руковођење Активом за 

развојно планирање 

2. Осигурање 

квалитета и 

унапређења 

васпитно-

образовног рада 

-учешће у планирању и 

реализацији програма стручног 

усавршавања запослених 

-сарадња са запосленима 

-сарадња са локалном заједницом 

-сарадња са родитељима 

-сарадња са донаторима са циљем 

обезбеђивања квалитета рада 

-аплицирање на конкурсе код 

домаћих и иностраних инвеститора 

-остваривање сарадње и размена 

искустава са ПУ из других држава 

септембар и 

током године 

свакодневно 

 

по потреби 

по потреби 

 

 

 

 

 

током године 

3. Праћење 

развојног плана 

установе  

-побољшање услова рада 

опремањем радних соба 

потребним средствима за рад 

-унапређењем техничких услова за 

рад васпитно-образовних радника 

-проширивање сарадње са 

друштвеном средином   

током године 

 

током године 

 

током године 

4. Организовање 

педагошко- 

инструктивног 

рада и надзора и 

предузимање 

мера за 

унапређење и 

усавршавање рада 

васпитача и струч-

них сарадника 

-праћење и процена примене 

кодекса понашања запослених и 

родитеља 

-педагошко-инструктивни увид у 

васпитно-образовни рад 

- извршавање мера инспекцијског 

надзора 

током године 

 

по потреби 

5. Обавештавање 

запослених, 

стручних органа и 

органа управљања 

о свим питањима 

од интереса за 

рад установе и 

ових органа 

-учешће у раду савета родитеља 

-учешће у раду управног одбора 

-сарадња са Министарством 

просвете Србије 

-сарадња са Покрајинским 

секретаријатом за образовање и 

културу 

-сарадња са Школском управом 

Нови Сад 

-сарадња са просв. Саветником и 

Управом за инспекцијски надзор 

- сарадња са локалном 

самоуправом 

по потреби 

 

 

6. Спровођење 

неопходних мера 

превенције, 

заштите и 

сузбијања ширења 

-сарадња са Заводом за јавно 

здравље Сремска Митровица, 

Министарством здравља, 

Министарстом просвете, Кризним 

штаб Општине Пећинци, са 

 

 

 

Током године 
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епидемије КОВИД 

-19 

Школском управом Нови Сад;  

-Сарадња са Активом директора ПУ 

Срема 

- Сарадња са родитељима и 

запосленима  

 

7. Усмеравање и 

усклађивање рада 

стручних служби у 

установи   

-учешће у изради предлога 

финансијског плана установе 

-учешће у изради периодичних 

планова и финансијског извештаја 

-учешће у изради и доношење 

плана јавних набавки 

-реализација плана јавних набавки 

август, 

септембар 

током године 

јануар, фебруар 

током године 

8. Сарадња са 

родитељима деце 

и другим 

организацијама 

-сазивање савета родитеља 

-сазивање управног одбора 

-сарадња са предшколским 

установама Срема, Војводине и 

Републике 

-учешће у раду актива директора 

ПУ Срема 

-прекогранична сарадња са 

установама 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

 

током године 

9. Подношење 

извештаја о раду     

-подношење извештаја оснивачу 

-подношење извештаја надзорном 

органу  

-подношење извештаја управном 

одбору и савету родитеља 

-обраћање медијима и јавност рада  

јул-август 

јул 

јул 

 

по потреби 

 

У реализацији овог плана учествује и помоћник директора Светлана Поповић. 

ПЛАН  РАДА ПЕДАГОГА  

 

 Стручни сарадник - педагог у години почетка имплементације нових Основа програма 

ПВО, планира свој рад у складу са истим, као и са новим Правилником о стандардима 

компетенција за професију стручног сарадника у ПУ и његовог професионалног развоја. На 

основу овог правилника своју делатност планира кроз следећ подручја: 

 

1. Стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе 

Преузима водећу улогу у креирању стратешких докумената на нивоу 

предшколске установе (предшколски програм, годишњи план рада и 

развојни план установе) заснованих на контекстуализацији 

теоријско-вредносних полазишта и циљева Основа програма. 

Kонтинуирано прати имплементацију стратешких докумената у циљу 

увиђања потребе за редефинисањем плана и правовременог 
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реаговања. 

Увиђа улогу специфичности окружења и структуре и културе установе 

у обликовању праксе установе и негује позитивне специфичности 

установе и њеног окружења (специфичности локалне заједнице, 

просторни услови, колектив, структура група, карактеристике деце и 

породице...). 

Усмерава капацитете предшколске установе и сагледава потенцијале 

локалне заједнице за организовање различитих облика, програма и 

услуга у складу са најбољим интересом детета и породице. 

Осмишљава и учествује у реализацији додатне подршке деци и 

породицама, посебно деци из осетљивих група. 

Kултуру употребе дигиталних технологија интегрише у све сегменте 

праксе предшколске установе. 

 

 

Током године 

 

2. Сарадњу и заједништво 

Гради однос поверења и уважавања кроз отворену, аргументовану и 

двосмерну комуникацију са васпитачима и другим практичарима. 

Иницира, договара и реализује различите видове размене са 

васпитачима (боравак у групи, састанци, онлајн комуникација...). 

Развија осећај заједништва подржавањем и стварањем прилика у 

којима васпитачи и други запослени међусобно сарађују. 

Охрабрује васпитаче да са колегама размењују искуства о својој 

пракси, тешкоће и дилеме у раду. 

Подстиче професионалну комуникацију у установи водећи рачуна о 

размени свих неопходних информација и докумената и негујући 

отворену и конструктивну комуникацију са свим запосленима у 

установи. 

Kонтинуирано остварује сарадњу са директором  

Учествује, иницира и организује различите облике професионалне 

сарадње установе са другим установама, релевантним 

институцијама, организацијама и удружењима. 

Развија осетљивост на потребе породице и детета  

Развија сарадњу установе са породицом засновану на узајамном 

поверењу, уважавању и размени. 

У планирању и реализацији облика сарадње са породицом полази 

од потреба породице у односу на програм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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Укључује породицу у рад установе кроз организацију састанака, 

трибина, заједничких акција и активности. 

Примењује технике укључивања породице у процес вредновања 

рада установе и васпитно-образовног програма. 

Пружа специфичну подршку породицама у осетљивим периодима за 

породицу и према специфичним потребама породице. 

Планира и учествује у реализацији различитих начина оснаживања 

родитеља кроз јачање родитељских компетенција. 

Развија континуирану комуникацију са породицом кроз различите 

начине, користећи и потенцијале дигиталних уређаја, апликација и 

алатки. 

Гради са родитељима заједничко разумевање кључних васпитно-

образовних питања кроз различите начине узајамне комуникације 

(састанке, трибине, писане и дигиталне материјале). 

Доприноси видљивости улоге и значаја предшколске установе и 

програма предшколског васпитања и образовања у локалу кроз 

организовање различитих акција и активности. 

Покреће, осмишљава и укључује се у активности које доприносе 

већем степену сарадње установе са локалном самоуправом. 

Kреира могућности и иницира повезивање предшколске установе са 

установама, институцијама и организацијама локалне заједнице. 

Идентификује потенцијалне ресурсе у локалној заједници за 

обезбеђивање потрошних материјала и дидактичких средстава 

 

 

 

 

 

3. Развијање рефлексивне праксе предшколске установе 

Покреће истраживања у контексту свакодневне праксе и пружа 

подршку истраживањима практичара у циљу промене васпитне 

праксе . 

Примењује технике самовредновања праксе у функцији развоја 

рефлексивне праксе и њене промене. 

Прати и пружа подршку приправницима и менторима у процесу 

увођења у посао васпитача и других стручних сарадника. 

Ради размене искустава, заједничког учења и истраживања, 

омогућава умрежавање са колегама из других објеката и установа. 

Повезује се са истраживачима, доносиоцима образовне политике, 

организацијама и институцијама, организацијама цивилног друштва 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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у реализацији пројеката. 

Организује различите облике хоризонталног учења унутар установе и 

са другим установама. 

Промовише важност, набавља и упућује на континуирано бављење 

савременом литературом из области предшколског васпитања и 

образовања. 

Увиђа значај и предности коришћења дигиталних технологија за 

подстицање учења и рефлексивне праксе и користи их у раду. 

 

4. Развијање квалитета реалног програма 

Флексибилно планира подршку развоја квалитета програма у сваком 

објекту предшколске установе у складу са приоритетима промене 

васпитне праксе и специфичностима сваког вртића. 

Заједно са васпитачима, организује различите начине критичког и 

рефлексивног преиспитивања димензија реалног програма,  

Подстиче васпитаче на критичко преиспитивање културе и структуре 

вртића кроз конструктивну размену и конкретне акције у циљу 

промене. 

Пружа стручну подршку у развијању интегрисаног приступа учењу и 

ситуационог учења у активностима са дететом/децом. 

Истиче значај, иницира и ствара услове за остваривање активности 

заједничког учешћа деце и одраслих у и изван предшколске 

установе. 

Даје предлоге у односу на организацију физичке средине у 

унутрашњим и отвореним просторима вртића и по потреби преузима 

конкретне активности у договору са васпитачем (набавка одређеног 

материјала, организација, координација, давање идеја). 

Заједно са васпитачем, на основу коришћене документације, 

анализира процес развијања програм и учења у групи. 

Kроз активно учешће са васпитачима, развија и критички преиспитује 

различите стратегије праћења, документовања и вредновања 

васпитно-образовног програма. 

Даје предлоге и сугестије и води дијалог са васпитачима о начинима 

документовања у функцији видљивости процеса учења. 

Учествује у развијању стратегија за додатном подршком деци и 

њиховим активним учешћем у животу групе и по потреби предузима 

конкретне активности. 

Током године 
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Подстиче и даје конкретне предлоге о различитим видовима 

укључивања породице у теме/пројекте. 

У дијалогу са васпитачем сагледава могућности сарадње са локалном 

заједницом и проналажење места у локалној средини која су 

инспиративна за дечју игру и истраживање. 

 

 

5. Властито професионално деловање и развој 

Свој рад заснива на савременим приступима предшколском 

васпитању и образовању, развоју сопствене и сродних 

наука/струка/области и на концепцији Основа програма. 

Заступа ставове и вредности у складу са принципима и вредностима 

на којима почива систем предшколског васпитања и образовања у 

Републици Србији. 

Показује спремност и отвореност за преиспитивање своје праксе, у 

циљу њене промене. 

Kонструктивно се суочава са сталним и непредвидивим променама 

света и времена у којем живимо, водећи рачуна о вредностима 

предшколског васпитања и образовања и интересима детета. 

Документује у континуитету своје професионалне активности у циљу 

стицања бољег самоувида, континуираног истраживања и промене 

властите праксе. 

Kроз властита истраживања и саморефлексију, критички сагледава 

своју улогу и допринос у предшколској установи. 

Kонтинуирано се усавршава.  

Kористи дигиталне технологије (у документовању, сарадњи са 

колегама, раду са породицом, промовисању…). 

Активно се ангажује у локалној заједници на заступању права и 

интереса детета и породице и промовисању њиховог учешћа у 

животу вртића. 

Активно учествује и доприноси раду стручног друштва свог профила 

и ангажује се у стручним удружењима. 

 

Током године 
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ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА УСТАНОВЕ  

 

Ред.бр.                       Активности секретара установе     Време реализације 

     1. Израђује и прати примену општих аката-статута, 

организацију и систематизацију рада, колективни уговор и 

усклађује их са законима 

По потреби 

     2. Прати  и примењује законске и друге прописе Редовно, сваки дан 

     3.  Израђује одлуке, уговоре, решења По потреби 

     4. Припрема текст конкурса и огласа за пријем радника По потреби 

     5. Обавља  стручне послове  везано за расписивање конкурса 

за директора установе 

По потреби 

     6. У  сарадњи са председником Управног одмора  и 

директором  припрема  материјал  за седнице Управног 

одбора, присуствује  седницама Управног одбора, пружа 

стручну помоћи Управном одбору 

У  току године 

     7. Обавља правне послове -  упис у судски регистар, 

закључивање уговора 

По потреби 

     8. Стара се  и води кадровску  евиденцију  за запослене у 

установи 

 Редовно, у току године 

     9. Пријављује  и одјављује  запослене  у надлежном 

здравственом и социјалном осигурању 

По потреби 

    10. Учествује  у припреми конкурсне документације и раду 

комисије за јавне набавке 

У току године 

    11. Обавља стручне  и административно-техничке послове  у 

вези са престанком радних односа, распоређивањем и  

другим променама статуса запослених 

У току године 

12. Уношење података у централни регистар запослених У току године 

    13. Обављање других послова по налогу директора По потреби 

 

ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА  

 

 Управни одбор ПУ као орган управљања, а сходно члану 57. Закона о основама система 

образовања и васпитања, у свом плану рада за нову школску 2021/2022. годину предвиђа да 

озбиљно и одговорно учествује у раду установе. 

У току септембра биће одржана седница на којој се планира разматрање и усвајање 

Извештаја о раду за школску 2020/2021. годину 

Доношење Плана рада Установе за школску 2021/2022.годину. 

Управни одбор планира да донесе све опште акте за које се, по важећим прописима 

створи законска обавеза. 

Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета и усвајање финансијског 

плана и плана јавних набавки за 2022. годину. 

Усвајање извештаја о пословању, годишњи обрачун – време реализације – јануар 2022. 

Године. 

Решавање свих текућих питања – време реализације – по потреби, током школске 

године. 

Управни одбор планира да се састаје по указаној потреби, као и да се укључује у рад на 

унапређивању услова рада установе и да да активан допринос сваког члана у свим акцијама 
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предложеним од стране Савета родитеља, а које имају за циљ осигурање квалитета и 

унапређивање васпитно-образовног рада. 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

УСТАНОВЕ 

 

 

 

*Садржаји рада 

 

 

*Реализатори 

 

 

*Инструменти 

 

 

*Динамика 

Праћење реализације 

Оперативног плана 

рада за 

2021/2022.годину 

Директор -документовања, 

евидентирања 

активности, 

извештаја, записника 

тимова, евиденције о 

здравственом стању 

деце. 

 

Током године 

 

Праћење реализације 

програмских задатака 

- Медицинске сестре 

васпитачи 

- Васпитачи 

- Координатори 

тимова 

- Стручни сарадници 

- Директор 

- Документација 

васпитача и 

медицински сестара 

васпитача 

- Документација 

стручних актива и 

тимова 

 

 

 

Током године 

 

Праћење сарадње 

васпитача и мед. 

сестара са породицом 

 

- Васпитачи 

- Медицинске сестре 

васпитачи 

- Чланови тима за 

сарадњу са 

родитељима 

- Стручни сарадници 

 

 

- Документација 

васпитача, мед 

сестара – васпитача, 

стр. сарадника 

-  Упитници за 

родитеље 

 

 

 

Током године 

 

Праћење стручног 

усавршавања 

васпитача и 

мед.сестара 

 

- Васпитачи  

- Медицинске сестре 

васпитачи 

- Чланови тима за 

стручно усавршавање 

- Стручни сарадници 

- Евиденционе листе 

о присуству и учешћу 

у унутрашњем 

усавршавању 

- Портфолио 

- Извештаји и анализе 

са стручних 

усавршавања 

 

 

 

 

 

Током године 

 

Праћење и 

вредновање 

напредовања деце у 

току васпитно-

- Медицинске сестре 

васпитачи 

- Васпитачи у 

васпитним групама 

- Стручни сарадници 

- ИССА инструмент за 

праћење развоја и 

напредовања 

- Други инструменти 

васпитача 

 

 

Октобар, 

Фебруар, 

Мај 
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образовног процеса -Директор - Развојни ниво групе 

 

 

Праћење реализације 

рада посебних и 

специјализованих 

програма 

- Реализатори 

посебних и 

специјализованих 

програма 

- Стручни сарадници 

- Директор 

- Документација о 

реализацији 

програма 

- Инструменти 

васпитача за праћење 

-Инструменти стручне 

службе 

 

 

 

 

Током године 

 

Праћење реализације 

ИОП-а 

- Васпитачи који 

реализују ИОП  

- Чланови тима за 

инклузију 

- Стручни сарадници 

- Документација рада 

са дететом 

- Документација тима 

за инклузију 

- Педагошки профил  

-Инструмент 

стр.службе 

 

У дефинисаним 

временским 

периодима 

 

 Праћење и 

вредновање развоја и 

документовања 

реалног програма 

 

- Васпитачи 

- Стручни сарадници 

- Директор 

 

 

- Увид у педагошку 

документацију 

 

 

 

 

Децембар,  

Јун 

 

 

        

         

         


