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1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ГАЛЕБ“ 
 

Предшколска установа „Галеб“ почела је са радом 1978. године.  Првих година 

организован је целодневни и полудневни боравак деце са укупно 118 деце и 13 запослених 

радника (прва фаза).  

 Од 1980. године установа проширује рад на сеоско подручје (Велико Лаоле, 

Шетоње и Ћовдин). Од 1981. до 1991. године организован је минимални програм рада 

специјалним аутобусом «Полетарац» за 14 сеоских насеља. У међувремену изграђени су 

објекти дечјег вртића у Великом Лаолу (1982. година) и Шетоњу (1983. година), а 1986. 

године проширен је објекат вртића у Петровцу (друга фаза). 

У септембру 2012. године почео је са радом дограђени и реконструисани део 

вртића, захваљујући средствима добијеним од Канцеларије за одрживи развој недовољно 

развијених подручја, Електропривреде Србије, локалне самоуправе, родитеља, запослених 

и других привредних субјеката наше општине.  

ПУ „Галеб“ је као једна од 15 установа у Србији била укључена у пројекат 

„Унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији“ (ИМПРЕС), у периоду 

од 2011-2014. године. У оквиру пројекта установа је добила комби возило за превоз деце. 

У мају месецу 2014. године  поплава је уништила комплетно приземље централног 

објекта. Уговор са Фондацијом Новака Ђоковића, вредан 136.000 долара, директорка ПУ 

„Галеб“ и председник општине Петровац на Млави потписали су 23.06.2014. године. 

Помоћ у тој ситуацији пружили су и предузећа, удружења и појединци из земље и 

иностранства. Уз помоћ Фондације обновљено је и опремљено целокупно приземље 

централног објекта установе. 

 

Предшколска установа „Галеб“ 

смештена је у Петровцу на Млави. Рад се 

организује у централном објекту у Петровцу на 

Млави, издвојеним објектима у Великом Лаолу 

и Шетоњу, као и у издвојеним одељењима при 

основним школама.  

 

У централном објекту у Петровцу на 

Млави бораве деца  јасленог узраста (од 12 

месеци до 3 године), деца узраста од 3 до 5,5 година и деца која похађају припремни 

предшколски програм (од 5,5 до 7 година). За децу узраста од 12 месеци до 5,5 година рад 

је организован у оквиру целодневног боравка (10 сати дневно), док се за децу узраста од 

5,5 до 7 година рад организује у оквиру целодневног боравка (10 сати дневно) и 

минималног боравка у трајању од 4 сата дневно.   

  У објекту у Великом Лаолу организује се целодневни боравак за децу узраста од 3 

до 5,5 година, као и за децу узраста од 5,5 до 7 година.  



Предшколска установа                       

           „Галеб“                                      

_____________________________

___________________________

                   

У Шетоњу рад се орган

дневно. Објекат је укључен у М

У издвојеном одељењу 

до 14 часова 

    
 

Рад у издвојеним одељ

обавезни припремни предшкол

 

                                                                                         Пе

                                                                                              

______________________________________________
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рганизује за децу узраста од 3 до 7 година у 

ен у Међународни програм ЕКО ШКОЛЕ. 

          
ењу у Каменову рад се организује у полуднев

 

 одељењима при школама организује се за д

школски програм (од 5,5 до 7 година) у трајању

Петровац на Млави 

           2021/22. 

____________________ 

___________________ 

ина у трајању од 6 сати 

удневном трајању од 08 

е за децу која похађају 

рајању од 4 сата дневно.  
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1.1.МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

 Табела бр.1: Материјални услови за остваривање делатности у радној 2020/21. години 

 

Назив објекта 

Површина 

објекта 

Површина 

дворишта 

Адреса 

 

Централни објекат 

ПУ«Галеб» 
1342 м² 5300 м² 

Петровац 

Улица 

Извидничка бр.17 

Издвојени објекат 

«ЛЕПТИРИЋ» 
225 м² 

Ограђени део 

школског дворишта 
Велико Лаоле 

Издвојени објекат 

«ПЧЕЛИЦА» 
95 м² 2100 м² Шетоње 

   

Табела бр.2: Издвојена одељења ПУ у просторијама основних школа 

Насеље Назив школе 
Капацитет 

(број група) 

Површина 

просторија 

м² 

Површина 

дворишта 

Велики 

Поповац 

ОШ „Бата Булић“ 

Петровац 
1 50 са школом 

Бистрица 

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ Велико 

Лаоле 

1 50 са школом 

Каменово 
ОШ „Проф. Брана 

Пауновић“ Рашанац 
1 74 са школом 

Рашанац 
ОШ „Проф. Брана 

Пауновић“ Рашанац 
1 40 са школом 

Орешковица 
ОШ „Ђура Јакшић“ 

Орешковица 
1 50 са школом 

Табановац 
ОШ „Света 

Михајловић“ Буровац 
1 50 са школом 

Буровац 
ОШ „Света 

Михајловић“ Буровац 
1 50 са школом 

Бусур 
ОШ „Света 

Михајловић“ Буровац 
1 54 са школом 

Ћовдин 

ОШ „Мирослав 

Букумировић - Букум“ 

Шетоње 

1 54 са школом 

Рановац 
ОШ „Јован 

Шербановић“ Рановац 
1 20 са школом 
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Манастирица 
ОШ „Јован 

Шербановић“ Рановац 
1 40 са школом 

Кладурово 
ОШ „Јован 

Шербановић“ Рановац 
1 30 са школом 

                                   

 

                                   1.2. ОПРЕМЉЕНОСТ 

 

Сви просторни капацитети предшколске установе су у потпуности искоришћени.  

Полазећи од захтева да је деци предшколског узраста неопходно обезбедити 

стицање искуства активним методама учења и одговарајућим средствима, као и начела да 

васпитни ефекти треба да произилазе из животних ситуација, простор нашег вртића 

уређен је тако да буде привлачан, разумљив и прилагођен одређеним узрастима деце по 

облику, квалитету и разноврсности како би свако дете у нечему налазило себи адекватан 

подстицај.  

Опремљеност постојећих капацитета је доста добра. Централни објекат, као и сви 

издвојени објекти су комплетно опремљени. Издвојена одељења у просторијама школа 

опремљена су у складу са потребама, могућностима и условима рада. 
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2. ПЛАН ОБУХВАТА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ „ГАЛЕБ“ 
 

2.1. ПЛАН ОБУХВАТА ДЕЦЕ У ЦЕНТРАЛНОМ 

ОБЈЕКТУ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 
 

Табела бр.3: Јаслене групе 

Ред.бр. Од 12 мес. – 3 год. 
Број 

група 

Број 

деце 

Број 

мед.сестара 

Време 

рада 

1.  
Старија јаслена група 

“Звончица“  
1 19 2 10h 

2.  
Старија јаслена група 

„Мики“ 
1 19 2 10h 

3.  Mлађа јаслена група „Мини“ 1 13 2 10h 

4.  
 Млађа јаслена група 

“Шиља” 
1 13 2 10h 

 Укупно 4 64 8  

 

Табела бр.4: Васпитне и припремне предшколске групе 

Ред.бр. Од 

3-7год. 

Број 

група 

Број 

деце 

Број 

васпитача 

Време 

Рада 

1.  Мешовита јаслено - васпитна  

група „Меда“ 
1 25 2+1 10h 

2.  Средња  васпитна група 

"Шврћа" 
1 29 2 10h 

3.  Средња  васпитна група 

„Бубамара“ 
1 28 2 10h 

4.  Старија  васпитна група 

„Пчелица“ 
1 29 2 10h 

5.  Старија васпитна група „Зека“ 1 30 2 10h 

6.  Старија васпитна група 

„Лептирић“ 
1 29 2 10h 

7.  ПП  група “Сунцокрет“ 1 31 2 10h 

8.  ПП група “Делфин“ 1 32 2 10h 

9.  Млађа васпитна група „Ласта“ 1 24 2 10h 

10.  Млађа васпитна група “Цврчак“  1 24 2 10h 

11.    ПП група „Сунце“ 1 9 1 4h 

12.    ПП група „Колибри“ 1 10 1 4h 

 Укупно 12 300 22+1  



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

8 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

Табела бр.5: План обухвата деце у централном објекту 

Број група 

на 

целодневном 

боравку 

ПП 

групе 

(4h) 

Број деце на 

целодневном 

боравку 

Број деце 

на ППП 

(4h) 

Број 

васпитача 

Број 

сестара 

УКУПАН 

БРОЈ 

ДЕЦЕ 

14 2 345 19 22 9 364 

 

2.2. ПЛАН ОБУХВАТА ДЕЦЕ У ИЗДВОЈЕНИМ 

ОБЈЕКТИМА  

  
Табела бр.6: План обухата деце у издвојеним објектима  

Назив објекта Насеље 
Број 

група 

Број деце 

(ППП) 

Број деце 

(деца 

млађег 

узраста) 

Број 

васпитача 

Време 

рада 

«Лептирић» 

ППП 
В.Лаоле 1 10 10 2 10h 

«Јежић» 

мешовита 
В.Лаоле 1 / 23 2 10h 

«Пчелица» 

ППП 
Шетоње 1         5 24 2 6h 

Укупно  3 
       15 57 

6  
                   72 

 

2.3. ПЛАН ОБУХВАТА ДЕЦЕ У ИЗДВОЈЕНИМ 

ОДЕЉЕЊИМА У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНИХ ШКОЛА 
 

    Табела бр.7: План обухвата деце у издвојеним одељењима при основним  школама 

Ред.бр. Насеље Назив школе 
Број 

група 

Број деце 

(ППП) 

Број деце 

млађег 

узраста 

Број 

васпитача 

Време 

рада 

    

1.  

Kaменово, 

Трновче 

ОШ ”Брана 

Пауновић” 

Рашанац 

 

1 9 

 

    

14 

 

 

2 6h 

2. 

Велики 

Поповац, 

Панково, 

Лопушник 

ОШ „Бата 

Булић“ 

Петровац 

1 4 8 1 4h 
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3. 
Бистрица, 

Мало Лаоле  

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ 

Велико Лаоле 

1 6 1 1 4h 

4. 

Рашанац, 

Дубочка, 

Старчево 

ОШ „Брана 

Пауновић“ 

Рашанац 

1 7 5 1 4h 

5.  

Орешковица,  

Добрње, 

Вошановац 

ОШ „Ђура 

Јакшић“ 

Орешковица 

1 6 5 1 4h 

6. Табановац 

ОШ „Света 

Михајловић“ 

Буровац 

1 5 12 1 4h 

7. Буровац 

ОШ „Света 

Михајловић“ 

Буровац 

1 7 5 1 4h 

8. Бусур 

ОШ „Света 

Михајловић“ 

Буровац 

1 9 4 1 4h 

9. Ћовдин 

ОШ 

“Мирослав 

Букумировић-

Букум“ 

Шетоње 

1 10 1 1 4h 

10. Рановац  

ОШ „Јован 

Шербановић“ 

Рановац 

1 6 5 1 4h 

11. Кладурово 

ОШ „Јован 

Шербановић“ 

Рановац 

1 5 1 1 4h 

12. Манастирица 

ОШ „Јован 

Шербановић“ 

Рановац 

1 5 4 1 4h 

Укупно 12 
79 65 

13  
144 

 

НАПОМЕНА: припремне предшколске групе у издвојеним објектима и издвојеним 

одељењима при основним школама похађаће и деца млађег узраста. 
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2.4. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „ГАЛЕБ“ 

 

     Табела бр.8: План организације рада Предшколске установе „Галеб“ у 2021/22. 

Објекат 
Број 

група 
Број  деце 

Број 

васпитача 

Број 

мед.сестара 

Централни објекат 16 364 22 9 

Издвојени објекти 3 72 6 / 

Издвојена одељења 

при основним 

школама 

12 144 13 / 

УКУПНО 31 580 41 9 
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3. ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА 

 
 Предшколска установа «Галеб» у реализацији васпитно – образовног рада обухвата 

следеће програме: 

● Програм неге и васпитања деце узраста од 12  месеци до 18 месеци; 

● Програм неге и васпитања деце узраста од 18 месеци до 3 године; 

● Програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у 

програм припреме за школу; 

● Припремни предшколски програм. 

 

 Током реализације наведених програма посебан нагласак током радне 2021/22. 

године биће стављен на формирање простора као инспиративне средине за игру деце 

(формирање просторних целина, обогаћивање простора природним, неструктурираним и 

полуструктурираним материјалима), као и на истраживање и испробавање пројектног 

планирања. 

 

Додатни програми: 

● Међународни програм „Еко школе“; 

● Посебни и специјализовани програм „Сви у вртић-вртић за све“. 

 

 

3.1. НЕГА И ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ УЗРАСТА ОД 12-18 

МЕСЕЦИ 
 

● НЕГА ДЕЦЕ  

Нега деце на овом узрасту је веома значајна тако да треба спроводити што чешће 

хигијену руку, лица и гениталија, као и постепено кренути са одвикавањем од пелена.  

● СОЦИЈАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИ ОДНОСИ 

Долазак у предшколску установу је веома стресан за дете, а такође и за родитеље, 

па је неопходно информисати родитеље о адаптационом периоду путем родитељских 

састанака и других информативних разговора. 

● ИГРА 

           У овом периоду јављају се функционалне и симболичке игре које су од великог 

значаја, па би их требало што више подстицати стварањем просторних услова, 

обезбеђивањем времена за њих, стављањем на располагање деци што више играчака. 

● МОТОРИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

У овом периоду деца се крећу много и на разне начине, па је потребно обезбедити 

одговарајуће услове за то. 

● СЕНЗОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Треба користити свакодневне ситуације при обављању неге и током игре деце за 

богаћење дечјег чулног доживљаја.   
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● МУЗИЧКО-РИТМИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Звуцима звечки и звучних играчака, певањем једноставних песама буде се дечја 

интересовања и развија пажња и иницијатива.  

● ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

Све експлоративне игре предметима врло су подстицајне за развој интелигенције и 

треба да буду заступљене у активностима деце.  

● ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Потребно је непрекидно све активности у којој је дете укључено пратити говором 

који се односи на оно што се дешава (именовати, описивати радње, постављати питања, 

давати вербалне налоге).  

● ПРИЧАЊЕ ДЕЦИ И ДРАМАТИЗАЦИЈА 

Драматизација ствара пријатну емоционалну атмосферу и успоставља близак однос 

сестре-васпитача и деце, даје и добар говорни узор за артикулацију и доприноси развоју 

говора.  

 

 

3.2. ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА 

ОД 18 МЕСЕЦИ ДО ТРИ ГОДИНЕ 
 

 Циљеви таквог васпитања и неге су следећи: 

 Циљеви физичко-сензорног развоја: 

● Одржавање физичког здравља деце; 

● Повољни утицаји на општи развој организма; 

● Формирање правилног држања тела; 

● Овладавање моториком; 

● Усавршавање функције чулних органа; 

● Развијање навика (телесне хигијене, узимање хране, пражњење и др.). 

 

Циљеви социјално – емоционалног развоја: 

● Одржавање спонтаности и искрености детета у контакту са својом околином; 

● Неговање отворености за доживљаје; 

● Пружање помоћи у стицању самосталности; 

● Помоћ у стварању слике о себи и стицању поверења у своје способности; 

● Усвајање елементарних норми понашања у оквиру основних моралних 

вредности; 

● Развој способности обављања активности у заједници са одраслима и другом 

децом; 

● Култивисање и развој позитивних, интегративних емоција. 

 

Циљеви умног развоја: 

● Подстицање и неговање природне радозналости детета у односу на свет који га 

окружује; 



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

13 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

● Подстицање решавања малих проблема сензо-моторне интелигенције; 

● Подржавање спонтаних покушаја говорне комуникације детета; 

● Подстицање и богаћење дечјег говора као средство за комуникацију и стицање 

сазнања; 

● Подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности и стварање 

повољних услова за формирање почетних знања кроз практичне активности. 

 

 

3.3. ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО 

УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ 

 
 Опште основе предшколског програма полазе од детета као физичког, сазнајног, 

социјалног и афективног бића које је активно у процесу васпитања. Процес тако 

замишљеног васпитања се темељи на: позитивној мотивацији, програму који уважава 

узрасне и развојне могућности детета и на евалуацији достигнућа. 

 Опште основе предшколског програма суштину предшколског васпитања и 

образовања дефинишу као очување, подстицање и оплемењивање стваралачких 

могућности предшколског детета захтевајући обезбеђивање услова за нормалан физички, 

социјални, емоционални и морални развој. 

 Васпитачи ПУ „Галеб“ који реализују програм предшколског васпитања и 

образовања деце узраста од три године до укључивања у програм припреме за школу овај 

програм ће реализовати по моделу «А» и по моделу «Б». 

 

МОДЕЛ „А“ 
 

Основне идеје на којима се заснива рад по овом моделу су: 

1. Отворени систем васпитања; 

2. Интерактивни начин развијања програма; 

3. Индивидуализација рада са децом; 

4. Учење као конструкција знања; 

5. Унутрашња мотивација као основ учења на раним узрастима; 

6. Самосталност и аутономија детета као централна вредност; 

7. Васпитач као креатор програма; 

8. Интензивна сарадња са окружењем. 

Општи циљ предшколског васпитања може се превести у три групе циљева које 

представљају и три глобалне сфере развоја и васпитања детета. Циљеви предшколског 

васпитања и образовања су да дете: 

1. Открива и упозна самога себе – да разликује делове тела, упознаје своје потребе, 

опажања, осећања и мисли; 
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2. Развија односе и стиче искуства и сазнања о другим људима – на основу 

сигурности и поверења у себе гради отвореност и поверење према другима, разуме 

правила понашања, обичаје, традицију; 

3. Сазнаје свет око себе и развија начине деловања на њега – открива и упознаје 

својства и одлике предмета и појава у својој околини на основу сопствених активности 

градећи диференцирану слику света. 

 

МОДЕЛ „Б“ 
  

Основни циљ је целовит развој укупних потенцијала детета и напредовање у 

сваком од његових аспеката. Тежи се развијању индивидуалних склоности и способности 

сваког детета тј. Формирању еманциповане личности, свесне себе и својих потенцијала, 

своје друштвене и природне средине. 

 Спонтано јављање и испољавање психичких и физичких потенцијала деце није 

довољан услов да се они развију у трајна својства личности. За то су потребни још и 

средински услови, позитивни утицаји породице, као и утицаји које врши предшколска 

установа тежећи да оствари васпитно-образовних циљеве подстичући, подржавајући, 

развијајући и оплемењујући његове природне потенцијале у оквиру физичког развоја, 

социо-емоционалног и духовног развоја, когнитивног развоја и неговања дечјег 

изражавања. Ови циљеви се остварују кроз систем активности које доприносе 

остваривању појединих аспеката развоја и дечје личности у целини. 

Трајни задаци и захтеви за предшколску установу и васпитача односе се на 

васпитно-образовни рад – шта да се учини и да се обезбеди, како да изгледа средина 

установе (по опреми и структури) и други услови којима се осигурава дечји развој и 

учење.  

 

 

3.4. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 
 Припремни предшколски програм у нашој установи ће се реализовати по моделу 

„А“ и по моделу „Б“. Сваки васпитач на основу досадашњег искуства и према личним 

склоностима бира модел по коме ће радити.  

 

МОДЕЛ „А“ 
 Начин остваривања програма: 

1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

2. Вредновање и самовредновање васпитно-образовног рада 

3. Документовање дечјег учења и развоја 
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Врсте готовости за школу којима треба доприносити припремним предшколским 

програмом су: 

1. физичка готовост; 

2. социјална готовост; 

3. емоционална готовост; 

4. интелектуална готовост; 

5. мотивациона готовост. 

 

Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу: 

1. Подстицање осамостаљивања  

2. Подршка физичком развоју  

3. Јачање социо-емоционалне компетенције  

4. Подршка сазнајном развоју  

5. Неговање радозналости  

6. Поштовање индивидуалности и подстицање креативности 

 

МОДЕЛ „Б“ 
 Програм припреме деце за полазак у школу представља систем активности и 

садржаја, као и посебних методичких поступака којима треба да се постигну: 

● Интелектуална 

● Социјална 

● Емоционална 

● Мотивациона готовост за полазак у школу  

● Развој сазнајних интересовања потребних за школски начин учења. 

 

Рад у оквиру ППП-а је организован у оквиру следећих области: 

● Развој говора – богаћење дечјег речника, развој комуникативних способности 

детета, графомоторичке вежбе 

● Развој почетних математичких појмова – бројеви, скупови, просторне и временске 

релације, геометријски облици и тела, мере и мерење 

● Познавање природне и друштвене средине – жива и нежива природа, биљни и 

животињски свет, природне појаве, екологија, саобраћај 

● Физичко васпитање – развој моторике и мишића, чула, хигијена 

● Музичко васпитање – слушање музике, певање, свирање, плес 

● Ликовно васпитање – цртање, сликање, вајање, моделовање. 
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3.5. ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ 
    

  Табела бр.9: Оквирни план адаптације за 2021/22. 

ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Прикупљање 

информација о деци 

 

- Припрема упитника за 

родитеље 

 

 

- Прикупљање потребне 

документације  

 

 

- Интервјуисање 

родитеља на основу 

структуираног упитника 

 

Април  

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

Мај 

Стручни сарадници, 

васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи 

 

 

Стр.сарадници, 

сарадници, главни 

васпитач 

 

Стр.сарадници, 

сарадници, главни 

васпитач 

Пријем деце  

- Анализа прикупљене 

документације 

 

- Формирање група 

 

 

- Објављивање спискова 

примљене деце  

 

 

- Упознавање васпитача 

са информацијама о 

сваком детету из групе 

 

Јун 

 

 

Јун, јул 

 

 

 

Јул 

 

 

 

Јул  

 

 

 

 

 

 

Комисија за пријем деце  

Припрема деце и 

родитеља за полазак 

у вртић 

 

- Информисање 

родитеља о начину 

припреме деце за полазак 

у вртић (родитељски 

састанак, сајт, друштвена 

мрежа) 

 

- Израда плана доласка 

деце током адаптационог 

периода 

 

 

 

 

Јул  

 

 

 

 

Јул  

 

 

 

 

Стручни сарадници, 

васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи 

 

 

 

 

 

Васпитачи, родитељи 
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- Упознавање са 

васпитачима и простором 

вртића 

Јул, август Родитељи, деца, 

васпитачи 

Прилагођавање 

дужине боравка 

потребама деце 

- Организовање 

скраћеног боравка деце 

 

 

- Праћење реакција деце 

и родитеља 

 

 

- Постепено 

продужавање дужине 

боравка деце  

Септембар  

 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

Септембар, 

октобар 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

стручни сарадници 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи 

Уважавање потреба и 

навика деце 

- Упознавање са 

потребама и навикама 

сваког детета на основу 

информација из упитника 

и од родитеља 

 

- Организација боравка 

деце уз поштовање 

уочених потреба и навика 

(омиљена играчка, начин 

успављивања, храњења) 

 

 

Јул  

 

 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 

Организација 

активности са децом 

у групи 

 

- Праћење интересовања 

деце посматрањем, на 

основу информација из 

упитника и од родитеља 

 

- Организација 

активности у складу са 

дечјим интересовањима 

 

- Организација 

активности са децом које 

јачају њихово 

самопоуздање, доприносе 

лакшем укључивању у 

колектив 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 
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- Праћење реакција деце 

и планирање у складу са 

њима 

Септембар, 

октобар 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 

Континуирана 

сарадња са 

родитељима 

- Свакодневна размена 

информација и мишљења 

са родитељима  

 

- Непосредно 

укључивање родитеља у 

активности у групи по 

потреби 

 

 

- Заједничко праћење 

процеса адаптације 

Септембар, 

октобар 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

Септембар, 

октобар 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

родитељи, стручни 

сарадници 

Континуирана 

сарадња са 

васпитачима других 

група и стручним 

сарадницима 

- Међусобна размена 

информација и мишљења 

 

 

- Заједничко праћење 

процеса адаптације 

 

 

- Пружање подршке 

родитељима и 

саветодавни рад 

Јул – октобар 

 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

 

Јул – октобар   

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

стручни сарадници 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

стручни сарадници 

 

Васпитачи, медицинске 

сестре-васпитачи, 

стручни сарадници 
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3.6. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ 
 

 Установа нема социјалног радника тако да сви задаци у овој области спадају у 

домен рада и послова директора, васпитача, мед.сетара-васпитача, ПЗЗ службе и стручне 

службе. Осим тога, значајну улогу у реализацији овог програма има и тим за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Табела бр.10: План активности социјалне заштите деце  

Активности  Носиоци  Време реализације 

Оглашавање уписа у 

предшколску установу 

Стручни сарадници Март, април 

Обезбеђивање могућности свој 

деци за упис у предшколску 

установу 

Стручни сарадници, 

сарадници, главни васпитач 

 

Април, мај 

Обезбеђивање равноправности 

деце у погледу пријема у вртић 

приликом формирања група 

 

Комисија за пријем деце  

 

Јун, јул 

Сарадња са локалном 

самоуправом у циљу 

обезбеђивања бесплатног 

боравка за децу из осетљивих 

група 

 

 

Директор 

 

 

Септембар, октобар 

Саветодавни рад са 

родитељима деце из осетљивих 

група 

 Стручни сарадници, ПЗЗ 

служба, васпитачи, тим за 

превенцију насиља 

 

Током године 

Сарадња са Центром за 

социјални рад у вези деце из 

осетљивих група 

 

Тим за превенцију насиља 

 

По потреби 

Сарадња са ИРК у вези деце 

којој је потребна додатна 

подршка 

 

Стручни сарадници 

 

По потреби 

Организација хуманитарних 

акција у циљу прикупљања 

потребних средстава за децу из 

осетљивих група 

 

Педагошки колегијум, Савет 

родитеља 

 

Током године 
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3.7. ДОДАТНИ ПРОГРАМИ 

 
 У складу са потребама и интересовањима деце и родитеља, у нашој установи 

организоваће се следећи посебни и специјализовани програми: 

● Међународни програм „Еко школе“. 

● Посебни и специјализовани програм „Сви у вртић-вртић за све“. 

 

 

3.7.1.МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ „ЕКО ШКОЛЕ“ 

 

У оквиру издвојеног објекта у Шетоњу у раду са децом посебан акценат се ставља 

на еколошко васпитање деце. Објекат је по трећи пут обновио статус међународне “Еко 

школе“, носилац је “Зелене заставе“ и међународног сертификата. У програм су укључене 

све припремне предшколске групе издвојених одељења и објеката Предшколске установе 

„Галеб“. 

 

Еко тим чине: 

1. Данијела Лазић – директор  

2. Драгица Божиловић – васпитач-педагошки саветник-Екокоординатор програма  

3.  Милановић Ивана -психолог-педагошки саветник 

4. Марија Ивић- мед.сестра на превентиви 

5. Лидија Гајић - васпитач 

6. Сузана Иванкић - васпитач 

7. Ивана Михајловић - васпитач 

8. Невенка Аранђеловић - медицинска сестра васпитач 

9. Представници медија 

10. Представници локалне заједнице 

 

Различитим садржајима деца се упознају са планираном темом, обележавају се сви 

важни датуми по важећем еколошком календару и тим активностима изграђује еколошка 

свест и култура деце предшколског и млађег узраста. У овим активностима учествују 

родитељи и друштвена заједница, а успоставља се сарадња и са институцијама које на 

специфичне начине помажу и доприносе богаћењу дечјих искустава и стицању општих 

сазнања (ЈКП „ИЗВОР“, Хидрометеоролошка служба, Спортски савез, Планинарскао 

друштво „Горњак“ Управа за заштиту животне средине, Ловачко удружење“Крилаш“ 

Шумска управа, Удружење гљивара  и љубитеља природе „Вилино коло“, Савез 

извиђача...).  

Општи циљ  еколошког васпитања и образовања је стицање еколошке културе која 

подразумева знање, способности, мотивацију и деловање у складу са основним еколошким 

законитостима и правилима. 
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Приликом стварања услова за развој „еколошког мишљења“ требало би да:  

- дете постане свесно свеопште повезаности и међусобне зависности, као и одговорности 

сваког појединца за заједничку судбину; 

- развије осећање поноса што припада људској врсти, упозна културолошке вредности 

људског рода, као и поштовање свега онога што је природа створила; 

- пружити прилику детету да доживи радост што је део живота на планети и што личним 

учешћем доприноси природној равнотежи која је услов свеопштег опстанка. 

 Рад се у оквиру групе планира на основу изабране теме на период од две године. 

Током радне 2021/22.  и 2022/23. глобална тема ће бити”ЧУВАРИ ЗДРАВЉА”. 

 

3.7.2. П и С ПРОГРАМ „СВИ У ВРТИЋ, ВРТИЋ ЗА СВЕ“ 

 

ПУ „Галеб“ ће радне 2021/22. године организовати П и С програм под називом 

„Сви у вртић, вртић за све“, са циљем подстицања раног раста и развоја деце од 3 до 5,5 

година која не похађају ниједан облик рада ПУ. 

Програм обухвата децу раног узраста у сеоским подручјима заједно са групом у 

централном објекту. Програм се реализује два пута недељно по два сата углавном у 

просторијама основних школа, где се иначе реализује ППП и у централном објекту у 

поподневним сатима. 

П и С програм под називом “Сви у вртић, вртић за све” деци пружа олакшану 

адаптацију, социјализацију, дружење са другом децом, учење кроз игру, боравак у 

друштву вршњака, могућност да у селима где живе људи српске и влашке националности 

деца лакше науче српски језик пред полазак у школу.  

Исто тако П и С програм родитељима пружа више слободног времена за обављање 

својих послова, као и подршку у васпитању деце.           

Добити за Установу: повећан обухват деце, афирмација установе, васпитачи и 

породица постају партнери у васпитању деце. 

Овај програм пружа исте шансе за сву децу, омогућава свој деци да развију своје 

потенцијале у друштву вршњака без обзира на материјални и социјални статус. 

 

3.8.ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

 Установа организује прославе и анимацију дечјих рођендана у поподневним 

часовима у зависности од интересовања деце и родитеља.  

 Редовна активност вртића је и обележавање важних датума током године 

различитим манифестацијама, приредбама, радионицама... 

 Осим тога, по потреби и у зависности од интересовања деце и родитеља ће се 

организовати излети за децу. 

 У вртићу ће бити организована и едукативна предавања, дискусије, радионице на 

нивоу установе и јаслених, васпитних и припремних предшколских група. Планира се и 

реализација програма за родитеље „Подршка, не перфекција“ у организацији Фондације 

Новак Ђоковић. 
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3.8.1.ДЕЧЈЕ ПРОЛЕЋНЕ ИГРЕ 

 

Дечје пролећне игре су наш начин заједничког обележавања Дана пролећа и Дана 

планете Земље. Наша установа ће организовати X Дечје регионалне пролећне игре, на 

којима ће учествовати деца из предшколских установа браничевског и подунавског 

региона, а и шире. Осим тога, организоваће се и XIV Дечје пролећне игре на нивоу 

установе на којима ће учествовати деца припремних предшколских група издвојених 

одељења и објеката. 

 

 Циљ Дечјих пролећних игара: 

• Дружење деце, родитеља и васпитача; 

• Остваривање васпитно-образовних циљева и задатака; 

• Превентивно-здравствена заштита деце; 

• Промоција спорта и здравог стила живота. 
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4. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

 У предшколској установи као и у осталим установама образовно-васпитног система 

потребно је осигурати безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад деце, као и 

заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања.  

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања чине: 

1. Данијела Лазић – директор 

2. Ивана Милановић – психолог 

3. Марија Ивић – мед. сестра за ПЗЗ и негу - координатор 

4. Јелена Вучковић – логопед  

5. Милена Марковић – дефектолог васпитач 

6. Татјана Мирковић – васпитач  

7. Лидија  Гајић – васпитач  

8. Нела Васић – мед.сестра васпитач 

9. Иван Васић – сарадник за унапређивање ПЗЗ 

10. Мирољуб Лазаревић – секретар  

11. Представник родитеља 

12. Представник УО 

У рад тима по потреби ће се укључивати и представници релевантних институција: 

Центар за социјални рад Петровац и Жагубица, Дом здравља и Општа болница Петровац, 

Полицијска станица Петровац... 

 

4.1. ПРЕВЕНЦИЈА 
 Табела бр.12: Превентивне активности 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Снимак стања (учесталост инцидентних 

ситуација и броја пријава насиља, 

заступљености различитих врста насиља, 

броја повреда, сигурност објекта и 

дворишта) 

Током године 

Служба ПЗЗ, тим, васпитачи, 

комисија за анализу услова за 

игру деце  

Упознавање родитеља са Програмом за 

заштиту деце од насиља и Правилником о 

понашању запослених и родитеља деце  

Септембар, 

октобар 
Тим, васпитачи 

Подсећање запослених на Програм за 

заштиту деце од насиља и Правилник о 

понашању запослених и родитеља деце 

Септембар Тим, директор 

Дефинисање правила понашања и 

последица њиховог кршења за децу 

Септембар, 

октобар 
Васпитачи, деца 
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Подстицање развоја толеранције 

различитости у оквиру редовних васпитно-

образовних активности 

Током године Тим, васпитачи, деца 

Организовање активности на тему 

“Пружање прве помоћи” 

Септембар, 

октобар 
Тим, ОБ Петровац 

Организовање радионица и  активности на 

тему “Асертивна комуникација и тимски 

рад”  

Током године Тим, запослени 

Организовање активности на тему 

“Пружање прве помоћи” за родитеље 
Током године Тим, родитељи 

Организовање спортског дешавања Дечје 

пролећне игре 
Април, мај 

Тим, деца и васпитачи, деца и 

васпитачи из других 

предшколских установа, 

родитељи 

Организовање хуманитарних акција Током године Тим, васпитачи, родитељи 

Попуњавање протокола повреда деце По потреби Сестра на пословима ПЗЗ 

Организовање заједничких акција у циљу 

превенције насиља 
Током године 

Запослени, деца, родитељи, 

oсновне и средња школа, ЦСР, 

Дом здравља и Општа 

болница, ПС 

Континуирана сарадња свих кључних 

носилаца превенције насиља 
Током године 

Тим, запослени, родитељи, 

Центар за социјални рад, Дом 

здравља и Општа болница, ПС 

 

 

4.2. ИНТЕРВЕНЦИЈА 
  

Редослед поступака – кораци у интервенцији: 

1. Сазнање о насиљу – откривање – оно се у установи одвија најчешће на два начина: 

● Опажањем или добијањем информације да је насиље у току; 

● Сумњом да се насиље дешава на основу препознавања спољашњих знакова 

или специфичног понашања или путем поверавања (непосредно и/или посредно); 

2. Прекидање, заустављање насиља – свака одрасла особа у обавези је да регује тако 

што ће прекинути насиље или позвати помоћ; 

3. Смиривање ситуације – обезбедити сигурност за дете или угрожену особу; 

4. Консултације – непосредно по појави сумње или дешавања насиља обаваљају се са 

Тимом за заштиту од насиља, са колегом, социјалним радником, стручним сарадником или 

директором. У зависности од сложености ситуације консултације се могу обавити са 

службама изван установе. Приликом консултација обавезно је поштовати принцип 

поверљивости, као и принцип заштите најбољег интереса детета. 
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5. Предузимање неопходних мера – информисање родитеља, договор о заштитним 

мерама према деци, предузимање законских мера и организовање програма оснаживања 

деце. По потреби се укључују надлежне службе (Здравствени центар, МУП, Центар за 

социјални рад). У образовно-васпитном систему нема места за истрaгу и доказивање 

злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система. 

6. Праћење ефеката предузетих мера. 

 

 

5. РАЗВОЈНИ ПЛАН 
  

Чланови Актива за развојно планирање: 

1. Данијела Лазић – директор 

2. Мирјана Мијатовић -васпитач - координатор 

3. Јелена Вучковић – логопед  

4. Сања Панић – васпитач  

5. Слађана Божић – васпитач  

6. Драгица Божиловић – васпитач  

7. Златица Миленковић – мед.сестра васпитач  

8. Представник Управног одбора  

9. Представник родитеља  

 

МИСИЈА 

 
Ми смо предшколска установа која више од 40 година настоји да улепша 

детињство деци. Са много љубави и пажње негујемо и подстичемо дечји свестрани развој 

и припремамо их за даљи живот и образовање. 

 

ВИЗИЈА 

 
Желимо да неговањем климе професионализма, заједништва и уважавања 

постанемо добро опремљен вртић у који ће деца радо долазити и који ће пратити 

савремене трендове васпитања и образовања. 

 

 

5.1. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Актив за развојно планирање је до децембра 2018. године израдио Развојни план за 

период од 2019 – 2024. године. У наредној радној години, а на основу Развојног плана, 

реализовће се активности у циљу унапређивања квалитета области Професионална 

заједница учења, Управљање и организација и Васпитно-образовни рад. 
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Развојни циљ Професионална заједница учења- Унапредити квалитет 

професионалне заједнице учења неговањем климе припадности, заједништва и уважавања 

међу запосленима, као и јачањем сарадње са основним школама 

 

Табела бр.13: Активности у оквиру области Професионална заједница учења 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Побољшати 

међусобно 

уважавање, 

толеранцију и 

поверење међу 

запосленима у 

личним 

обраћањима 

- мотивисати 

запослене да 

планирају учешће на 

минимум једном од  

програма стручног 

усавршавања којим се 

унапређују 

компетенције за 

комуникацију и 

сарадњу 

 

- организовати у 

установи бар један 

програм стручног 

усавршавања којим се 

развијају 

компетенције за 

комуникацију и 

сарадњу 

 

 

 

 

Јул, август сваке 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Минимум једном 

током сваке радне 

године 

 

 

 

 

Тим за професинални 

развој 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, тим за 

професинални развој 

 

Унапредити и  

интензивирати 

сарадњу и 

размену 

информација на 

свим нивоима 

(између 

запослених, 

чланова Савета 

родитеља и 

Управног одбора) 

- анализа постојећег 

система информисања 

 

- информисати 

запослене о 

закључцима са 

састанака Савета 

родитеља и Управног 

одбора путем 

објављивања Извода 

из записника на 

огласној табли 

 

 

 

 

Јул – септембар сваке 

године 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошки 

колегијум, Активи 

 

 

 

 

 

Директор, секретар 
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- одредити места, како 

у централном тако и у 

издвојеним објектима, 

и користити 

искључиво наведен 

простор за одлагање 

свих важних 

информација 

 

- израда стратегије за 

унапређивање 

информисања са 

јасним упутствима о 

начинима, контакт 

особама и путевима 

информисања 

 

- у складу са 

поседовањем 

постојеће технике 

стварати навику код 

запослених да се уз 

традиционалне начине 

обавештавања користе 

и нови (коришћење 

сајта установе, 

друштвених мрежа…) 

 

 

 

Септембар сваке 

године 

 

 

 

 

 

 

Септембар сваке 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

Директор, 

Педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

Директор 

Педагошки 

колегијум, Активи 

 

 

 

 

 

 

 

Педагошки 

колегијум, Активи 

Сталан рад на 

осмишљавању 

начина, 

активности у 

установи, које ће 

развијати 

мотивацију 

запослених да се 

професионално 

развијају и 

напредују 

- приказивање, 

дискусија и 

заједничка анализа 

свакодневних 

активности 

 

- размена искустава 

приликом обиласка 

група 

 

- редовно 

информисање о 

процесу 

самовредновања, 

његовом значају и 

 

Минимум 5 пута 

годишње 

 

 

 

Минимум два пута 

годишње 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

Чланови Актива 

 

 

 

 

Директор, стручна 

служба, васпитачи 

 

 

Тим за 

самовредновање 

рада 
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сврси 

 

- анализа критеријума 

за награђивање и 

санкционисање 

испуњавања, односно 

неиспуњавања радних 

обавеза 

 

- поштовати 

критеријуме за 

награђивање и 

санкционисање 

испуњавања, односно 

неиспуњавања радних 

обавеза 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

Директор, 

педагошки 

колегијум, сви 

запослени 

 

 

 

 

Директор, 

педагошки 

колегијум, сви 

запослени 

Унапредити 

планирање 

личног 

професионалног 

развоја 

- анализа сопственог 

рада 

 

- израда планова 

личног 

професионалног 

развоја 

 

- допуњавање личног 

портфолија 

Минимум једном 

месечно 

 

 

Почетком сваке радне 

године 

 

 

Континуирано 

 

Чланови ВОВ-а, Тим 

за професионални 

развој 

 

Чланови ВОВ-а, Тим 

за професионални 

развој 

 

Чланови ВОВ-а, Тим 

за професионални 

развој 

Унапредити 

тимски рад у 

установи 

- организација и 

реализација садржаја 

на тему тимског рада 

 

- у већој мери 

организовати 

активности које 

захтевају тимски рад 

 

Током године 

 

 

 

Током радне године 

 

Активи 

 

 

Руководиоци 

стручних органа и 

актива, васпитно-

образовно особље, 

деца… 
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Интензивирати и 

унапредити 

сарадњу са 

основним 

школама 

- направити 

целодневни план 

посете и активности 

деце ПП група школи  

 

- у већој мери 

организовати 

заједничке активности 

ПУ и основних школа 

 

 

- анализирати 

постојећи Протокол о 

сарадњи и по потреби 

кориговати 

 

До марта сваке године 

 

 

 

 

Минимум 4 пута 

годишње 

 

 

 

 

Крајем радне године 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

учитељи 

 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

учитељи, деца, 

ученици 

 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

учитељи 

 

 

Развојни циљ Управљање и организација – Унапредити квалитет организације 

рада равномерном поделом задужења у установи и обогаћивањем ресурса установе 

 

Табела бр.14: Активности у оквиру области управљање и организација 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Укључити 

запослене у 

израду 

докумената 

установе 

 

- омогућити запосленима да 

дају предлоге  

 

- омогућити 

представницима запослених 

да учествују у изради 

 

 

- уважити мишљења 

запослених приликом 

израде 

 

Током године и 

крајем сваке 

радне године 

 

 

Јун-август сваке 

године 

 

 

Јун-август сваке 

године 

 

Директор, 

руководиоци Актива 

 

 

 

Директор  

 

 

 

Директор, тимови за 

израду 

 

Укључити 

родитеље у 

израду 

докумената 

- омогућити родитељима да 

дају предлоге  

 

 

- омогућити 

Током године и 

крајем сваке 

радне године 

 

 

Директор, председник 

Савета 

 

 

 



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

30 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

представницима родитеља 

да учествују у изради 

 

- уважити мишљења 

родитеља приликом израде 

Јун-август сваке 

године 

 

 

Јун-август сваке 

године 

Директор, председник 

Савета 

 

 

Тимови за израду, 

директор 

Уважити 

специфичности 

локалне средине 

приликом 

израде 

докумената 

- анализа специфичности 

локалне средине и начина 

коришћења њених ресурса у 

раду 

 

- давање предлога за 

планирање активности 

коришћењем ресурса 

локалне средине 

 

Крајем радне 

године 

 

 

Крајем радне 

године 

 

Активи васпитача и 

мед.сестара васпитача 

 

 

Активи васпитача и 

мед.сестара васпитача 

Информисати 

све релевантне 

актере о 

документима 

установе 

- омогућити запосленима, 

родитељима и УО да се 

упознају са документима 

пре усвајања 

 

- омогућити дискусију о 

документима запосленима, 

родитељима и УО пре 

усвајања 

 

- омогућити доступност 

докумената запосленима, 

родитељима и УО након 

усвајања 

 

Јул – август 

сваке године 

 

 

Август сваке 

године 

 

 

 

 

Током године 

након усвајања 

 

Директор  

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

Дефинисати 

активности, 

носиоце и 

динамику у 

оквиру 

докумената 

- информисање свих 

чланова тима о изради 

документа 

 

- анализа извештаја о 

реализацији активности 

 

 

- израда акционог плана са 

свим елементима 

Крајем радне 

године 

 

 

Крајем радне 

године 

 

 

Крајем радне 

године 

 

Стручни сарадници 

 

 

Координатори тимова, 

актива 

 

 

Тим за израду 

документа 
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Доградња 

централног 

објекта- 4 радне 

собе са 

купатилима 

- расписивање тендера за 

извођење радова 

 

 

- одабир извођача 

 

 

- реализација грађевинских 

радова 

Током 2021. 

 

 

 

Током 2021. 

 

 

Током 2022. 

Директор, Управни 

одбор 

 

Директор , Управни 

одбор, Комисија 

 

 

Извођач радова 

Проширити 

издвојени 

објекат у 

Шетоњу 

 

- израда пројектне 

документације 

 

 

- расписивање тендера за 

извођење радова 

 

 

- одабир извођача 

 

 

- реализација грађевинских 

радова 

 

Током 2021. 

 

 

 

Током 2022. 

 

 

 

Током 2022. 

 

 

Током 2022. 

 

 

Директор, Архитекта 

локалне самоуправе 

 

 

Директор, Управни 

одбор 

 

 

Директор, Управни 

одбор, Комисија 

 

Извођач радова 

Замена 

столарије у 

издвојеном 

објекту у 

Великом Лаолу 

- конкурисати за средства за 

изградњу 

 

- одабир извођача 

 

 

- реализација радова 

Током 2020. 

 

 

Током 2020. 

 

 

Током 2020. 

Директор, Управни 

одбор 

 

Директор, Управни 

одбор 

 

Извођач радова 

Повећање 

људских 

ресурса (броја 

запослених) 

Уколико се реализују 1. и 2. 

задатак: 

 

- дефинисање потреба 

 

- расписивање конкурса 

 

 

 

Током 2021. 

 

Током 2021. 

 

 

Директор, 

Запослени 

 

Директор, Управни 

одбор 

Израда крова на 

централном 

објекту 

 

- прикупљање пројектне 

документације 

 

 

 

Током 2021. 

  

  

 

 

 

Директор, архитекта, 

Управни одбор 

  



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

32 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

 - конкурисати за средства 

за изградњу 

  

 

 - расписивање тендера 

  

 

 - одабир извођача 

   

 

- реализација радова 

 

Током 2021. 

  

 

 

 Током 2022. 

  

 

 Током 2022. 

  

 

 Током 2023. 

Директор, Управни 

одбор, спонзори, 

родитељи 

 

Директор, Управни 

одбор, комисија 

  

Директор, Управни 

одбор, комисија 

 

Извођач радова 

Обнова кухиње 

у централном 

објекту – 

повећање 

капацитета 

кухиње 

- дефинисање потреба 

 

- расписивање конкурса 

 

 

- процес набавке кухињских 

апарата 

 

- реализација радова 

Током 2021. 

 

Током 2021. 

 

 

Током 2021. 

 

 

Током 2022. 

Директор, Запослени 

 

Директор, Управни 

одбор 

 

Директор, Управни 

одбор, Комисија 

 

Извођачи  радова 

Побољшати 

опремљеност 

свих група 

дидактичким 

средствима у 

оквиру 

финансијских 

могућности 

- дефинисање потреба 

 

- процес набавке 

 

- расподела набављених 

средстава 

Континуирано 

 

Континуирано 

 

Континуирано 

Директор, Активи 

 

Директор, Активи 

 

Активи 

Употпунити 

двориште 

потребним 

справама и 

реквизитима 

 

- дефинисање потреба 

 

- процес набавке 

 

Током године 

 

Током године 

 

Директор, Активи 

 

Директор, Активи 

 

Прецизније 

дефинисати 

задужења 

запослених 

- по потреби кориговати 

решења запослених о 40-

часовној радној недељи 

 

- информисати запослене о 

постојећим актима установе 

и евентуалним изменама 

истих 

Септембар сваке 

године 

 

 

 

Септембар сваке 

године  

Директор, 

секретар 

 

 

 

Секретар 
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Повећати степен 

учешћа родитеља у 

животу и раду 

установе 

- редовно организовати 

састанке Савета родитеља  

 

- омогућити родитељу да 

учествује у непосредном 

раду са децом и 

обогаћивању средине за 

учење и развој кроз 

радионице, анкете, давања 

предлога на састанцима 

Савета родитеља и тимова у 

установи 

 

- одржавати родитељске 

састанке, како 

информативног карактера, 

тако и са стручном темом и 

едукативне радионице 

 

Минимум 4 пута 

годишње 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

Минимум 4 пута 

годишње 

Директор и 

председник Савета 

родитеља 

 

 

 

Васпитачи, Савет 

родитеља, 

Стручна служба 

 

 

 

 

 

Васпитачи, 

Стручна служба 

Повећати 

мотивацију 

запослених за 

давање предлога и 

ниво учешћа у 

процесу доношења 

одлука 

- редовно извештавање 

запослених о свим важним 

питањима из живота и рада 

установе у оквиру Актива и 

ВОВ-а 

 

- аргументовано 

дискутовати о значајним 

питањима и предлозима 

запослених у оквиру 

стручних органа установе 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

Директор и 

чланови ВОВ-а 

 

 

 

 

Директор и 

чланови ВОВ-а 

Унапредити рад 

тимова и стручних 

органа 

- анализа рада и чланства у 

тимовима 

 

- анализа рада стручних 

органа 

 

- информисати директора и 

ВОВ о раду раду тимова и 

Актива 

 

 

Јун, јул сваке 

године 

 

Јун, јул сваке 

године 

 

Минимум 2 пута 

годишње 

 

 

 

Тимови, ВОВ 

 

Педагошки 

колегијум, 

Активи, ВОВ 

 

Руководиоци 

Актива и 

координатори 

тимова 
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- предлог мера за 

унапређивање рада 

стручних органа и тимова 

 

Јул, септембар 

сваке године 

Педагошки 

колегијум, 

Активи, 

координатори 

тимова 

 

Развојни циљ Васпитно-образовни рад – унапредити квалитет васпитно-

образовног рада унапређивњем процеса индивидуализације 

 

Табела бр.15: Активности у оквиру области Васпитно-образовни рад 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Унапредити 

квалитет 

систематског 

праћења развоја 

деце 

- анализирати и пратити 

потребе и интересовања деце 

уз помоћ различитих 

инструмената 

 

- користити различите 

инструменте за праћење 

развоја и напредовања деце у 

групи 

 

- наводити запажања о 

напредовању деце у оквиру 

портфолија 

 

- квартално информисати 

родитеље о дечјем 

напредовању путем увида у 

дечји портфолио и 

документацију у оквиру 

родитељских састанака или 

отворених врата 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Минимум 2 пута 

годишње 

 

 

 

 

 

4 пута годишње 

 

 

Васпитачи 

 

 

 

Васпитачи 

 

 

 

 

Васпитачи 

 

 

 

 

 

 

Васпитачи  

У већој мери 

укључити децу 

у планирање 

рада и 

активности 

- планирати и организовати 

рад и активности на основу 

података добијених 

систематским посматрањем 

деце  (пројектно планирање, 

интегрисани приступ) 

 

- уважити и евидентирати 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Васпитачи 
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предлоге и интересовања 

деце у дневном плану и 

евалуацији реализованих 

активности 

 

- планирати и организовати 

паралелне активности у групи 

на основу података добијених 

систематским праћењем деце 

(рад у паровима, мањим 

групама) и омогућити деци 

избор у раду 

 

 

Свакодневно 

 

 

 

 

 

 

Током године 

Васпитачи и 

мед.сестре 

васпитачи 

 

 

 

 

 

Васпитачи  

Унапредити 

квалитет 

праћења 

напредовања 

деце за коју је 

израђен 

педагошки 

профил 

- израдити инструмент за 

праћење напредовања деце за 

коју је израђен педагошки 

профил 

 

- пратити напредовање деце 

за коју је израђен педагошки 

профил на основу израђеног 

документа 

 

 

Почетком радне 

године 

 

 

 

 

Минимум 3 пута 

годишње 

 

 

Стручни 

сарадници 

 

 

 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 
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6. ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА 

 
             Чланови тима за самовредновање рада: 

1.   Данијела Лазић – директор 

2.   Ивана Милановић – психолог - координатор 

3.   Биљана Лукић – васпитач 

4.   Владана Манојловић Траиловић – васпитач 

5.   Светлана Милошевић – васпитач 

6.   Љиљана Стојковић  – мед. сестра васпитач 

7.   Представник Управног одбора 

8.   Представник родитеља 

 

Током радне 2021/22. године тим за самовредновање ће вредновати област 

Подршка деци и породици. Осим процене наведене области, чланови тима учествоваће и у 

реализацији активности предвиђених Акционим планом (област Васпитно-образовни рад). 

 

 Табела бр.16: Годишњи план самовредновања рада за 2021/22. годину 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ ИСХОДИ ТЕХНИКЕ И 

ИНСТРУМЕНТИ 

1.Дефинисање 

нивоа 

остварености 

индикатора 

  

2.Израда 

инструмената за 

прикупљање 

података 

  

 

 

3.Анализа 

остварености 

стандарда у 

оквиру Актива 

  

 

 

 4.Анализа 

 

Септембар 

  

 

 

  

Октобар 

  

  

 

 

 

 

  Новембар, 

децембар 

  

  

  

 

 

 

Тим 

  

  

 

 

Тим 

  

  

 

 

 

  

 Активи 

  

  

  

 

   

 

 

 

1,2. – тим је 

израдио 

инструменте на 

основу 

дефинисаних нивоа 

  

 

 

 

 

3.– запослени су 

упознати са 

стандардима и 

индикаторима 

  

 

 

 

- аргументована 

дискусија о 

остварености 

стандарда у оквиру 

тима, стручних 

органа, 

родитељских 

састанака 

- анкетирање 

- анализа 

документације 

- посматрање и 

анализа 

остварености 

индикатора 
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остварености 

стандарда у 

оквиру 

родитељских 

састанака 

   

5.Анализа 

документације 

(записници са 

састанака 

тимова, стручних 

органа, 

родитељских 

састанака...) 

  

6.Посматрање и 

анализа 

остварености 

индикатора 

 

7.Сумирање 

добијених 

података 

 

8. Предлог за 

унапређивање у 

оквиру извештаја 

 

Децембар, 

јануар 

  

 

  

 

 

 

 

Фебруар  

  

  

 

 

 

  

Март – мај 

  

  

 

  

 Мај 

  

 

 

 Јун 

 

 

Васпитачи, 

родитељи 

  

  

  

  

 

 

 

Тим 

  

  

  

 

 

 

Тим, 

васпитачи 

 

 

  

Тим 

 

 

  

Тим 

 

4.– родитељи су 

упознати са 

стандардима и 

индикаторима 

  

 

 

 

 

  

5, 6. – извршен 

снимак стања са 

потенцијалним 

предлозима за 

унапређивање 

  

 

 

 

 

 

7, 8. – израђен 

извештај о 

самовредновању и 

акциони план 
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6.1. АКЦИОНИ ПЛАН 
  

ЦИЉ: УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЛАСТИ 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 
  

Табела бр.17: Акциони план за унапређивање области Васпитно-образовни рад 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

(ДОКАЗИ) 

Подсетити се 

Правилника о ближим 

условима за оснивање, 

почетак рада и 

обављање делатности 

ПУ и материјала о 

просторним целинама 

из пројекта СУПЕР 

 

 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

 

Почетак радне 

године 

На састанцима стручних 

органа се дискутује о 

Правилнику и 

материјалима 

(записници) 

Уредити простор 

радних соба у оквиру 

просторних целина 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

Током године 

У свакој радној соби 

постоје минимум 2 

просторне целине 

(протоколи, посматрање) 

Обогатити простор 

природним и 

неструктурираним 

материјалима и 

средствима 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

родитељи, деца 

 

Током године 

У већини радних соба су 

стално присутна 

природна и 

неструктурирана средства 

(протоколи, посматрање) 

Уредити простор 

дворишта и заједничке 

просторе као 

инспиративну средину 

за игру деце 

Тим за 

уређивање 

заједничких 

простора, 

васпитачи, 

родитељи, деца 

 

 

Током године 

У заједничким 

просторима видљиво је 

минимум 5 промена 

(посматрање, записници) 

У већој мери користити 

ресурсе дворишта и 

окружења установе за 

игру и учење деце 

 

Васпитачи 

 

Током године 

У раду је видљиво да 

деца истражују двориште 

и окружење у циљу 

стицања нових искустава 

(радна књига, протоколи) 
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Омогућити боравак 

деце на отвореном 

независно од 

временских прилика 

 

Васпитачи 

 

Током године 

Деца свих група бораве 

на отвореном минимум 2 

пута недељно (радна 

књига) 

У већој мери планирати 

и организовати 

заједничке активности 

деце различитих 

узраста 

 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

 

 

Током године 

Свака група организује 

минимум једном месечно 

заједничке активности 

деце различитих узраста 

(радна књига) 

Унапредити тимски рад 

у установи – едукација, 

учешће свих, 

равномерна подела 

задужења и 

одговорности 

 

Директор, 

колегијум, 

стручни 

сарадници 

 

 

Током године 

Организована је минимум 

једна едукација на тему 

тимског рада и редовно се 

анализира и договара 

подела задужења 

(записници) 

Редовно информисати 

родитеље о 

напредовању деце 

 

Васпитачи 

 

Током године 

Одржано је минимум 3 

родитељска састанка са 

дискусијом о животу 

групе (записници) 

Анализирати постојећи 

јеловник 

ППЗЗ, особље 

кухиње, 

васпитачи, 

родитељи 

 

Минимум 2 пута 

годишње 

Реализовано је минимум 

2 активности у вези 

анализе и унапређивања 

постојећег јеловника 

(записници) 

Испитати потребе 

родитеља за променом 

радног времена 

Савет родитеља, 

колегијум 

Једном годишње Почетком радне године се 

спроводи анкета о 

потребама родитеља за 

променом радног времена 

(записници, анкета) 

Учинити процес 

видљивим истицањем 

паноа са актуелним 

пројектима, темама 

 

Васпитачи 

 

Током године 

У 50% група се редовно 

излажу почетни и 

процесни панои (панои, 

фотографије) 

У већој мери 

истраживати и 

испробавати пројектно 

планирање 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

Током године 

Минимум 30% васпитача 

испробава рад по 

пројектном планирању 

(радне књиге, записници) 
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У већој мери укључити 

децу у формирање и 

допуњавање 

портфолија 

 

Васпитачи 

 

Током године 

Деца бирају садржаје за 

свој портфолио (разговор 

са децом) 

Прилагодити време 

одмора потребама 

сваке групе 

 

Васпитачи 

 

Током године 

У функционисању група 

уочљива је 

флексибилност у 

поштовању ритма дана 

(посматрање) 

У већој мери укључити 

децу у обављање 

животно-практичних 

активности 

(самопослуживање...) 

 

 

Васпитачи 

 

 

Током године 

У већини група деца 

самостално обављају 

активности 

самопослуживања, бриге 

о себи и уређивања 

простора (посматрање, 

протоколи) 

Пратити активности 

предвиђене годишњим 

планом рада 

 

Тимови 

 

Током године 

Већина активности 

предвиђених годишњим 

планом рада је 

реализована (записници) 

На састанцима 

организовати дискусију 

о тачкама дневног реда, 

а не само извештавање 

 

Координатори 

 

Током године 

У раду тимова су 

видљиви предлози и 

учешће свих чланова 

тимова (записници) 

Редовно одржавати 

састанке тимова 

Координатори Током године Одржано је минимум 

четири састанка годишње 

(записници) 

Већина чланова 

присуствује свим 

састанцима тима 

 

Тимови 

 

Током године 

Члановима тимова 

омогућен је највише један 

оправдан изостанак са 

састанка (записници) 

Организовати састанке 

тима уживо осим у 

ванредним ситуацијама 

 

Координатори 

 

Током године 

Састанци тимова 

реализују се у складу са 

актуелном 

епидемиолошком 

ситуацијом 
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7. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 У нашем вртићу не постоји посебно формирана група за рад са децом са сметњама 

у развоју. Ова деца се укључују у редовне групе вртића. 

Основни принцип рада са децом је принцип индивидуализације рада и пружање 

могућности да се свако дете развија у складу са својим способностима и могућностима. То 

подразумева стално праћење и посматрање од стране васпитача и стручне службе. 

Прикупљају се важни подаци о деци из различитих извора (родитељи, документација), а 

током рада васпитачи на основу интерног инструмента (листови за праћење развоја и 

напредовања деце) прате развој и напредовање сваког детета понаособ. Уколико се на 

основу прикупљених података и процене сагледа да неко дете има потребу за подршком, 

осмишљавању подршке приступамо на три нивоа: 

1. индивидуализација рада (прилагођавање услова и простора, метода рада, средстава  и 

дидактичког материјала, организације учења, постављања правила  понашања и 

комуникације)    

2. индивидуални образовни план са прилагођеним програмом (ИОП-пп) 

3. индивидуални образовни план са измењеним програмом (ИОП-ип) 

Уколико се утврди да је за неко дете потребно организовати рад по ИОП-у, 

васпитачи и стручни сарадници израђују педагошки профил детета тј. детаљну процену 

јаких страна и интересовања детета као и потреба за подршком у оквиру свих аспеката 

развоја. Индивидуални образовни план са детаљним планом активности израђује посебно 

формиран тим за пружање додатне подршке кога чине васпитачи детета, родитељи, 

стручни сарадници, а у складу са потребама детета и на предлог родитеља и стручњак ван 

предшколске установе. Индивидуални план је смерница рада са дететом како васпитачима, 

тако и родитељима. Даље напредовање детета се прати на основу израђеног ИОП-а, чија 

се реализација периодично евалуира. Уколико је потребно, у раду са дететом се консултује 

и интерресорна комисија која даје своје мишљење о додатној образовној, здравственој и 

социјалној подршци детету.  

 Оно што посебно карактерише групе у којима се налазе деца са сметњама у развоју 

јесте: 

• нагласак на припреми детета са сметњама у развоју и његових родитеља за улазак у 

групу; 

• припрема остале деце и њихових родитеља за долазак новог другара; 

• нагласак на поступности напредовања детета и његовим очуваним потенцијалима; 

• заступљен је тимски рад који реализују васпитач, родитељ детета са сметњама у 

развоју и стручни сарадници. 
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Тим за инклузивно образовање чине: 

1. Данијела Лазић – директор 

2. Јелена Вучковић – логопед - координатор 

3. Милена Марковић – дефектолог васпитач  

4. Сања Панић – васпитач 

5. Сузана Иванкић – васпитач  

6. Александра Јеремић – васпитач  

7. Биља Ђорђевић – васпитач  

8. Драгица Вуксановић – васпитач 

 

Табела бр.18: План рада ТИО за 2021/22. годину 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА 

Снимак стања у 

установи 

(прикупљање података 

о деци и 

идентификовање деце 

којој је потребна 

додатна подршка) 

Почетком радне 

године 
ТИО, васпитачи 

ТИО поседује информације 

о деци којој је потребна 

додатна подршка 

(записници са састанака 

ТИО, документација) 

Учешће у формирању 

тимова за пружање 

додатне подршке деци 

Током године ТИО 

ТИО предлаже директору 

чланове тимова за ИОП 

(записници са педагошког 

колегијума) 

Учешће у изради 

педагошких профила и 

ИОП-а 

Током године 
ТИО, тим за 

ИОП 

ТИО координира израду 

педагошких профила и 

ИОП-а (записници са 

састанака ТИО) 

Праћење и евалуација 

реализације мера 

индивидуализације и 

ИОП-а 

Током године 

ТИО, тим за 

ИОП, педагошки 

колегијум 

ТИО има увид у 

реализацију и квалитет 

мера индивидуализације и 

ИОП-а (записници са 

састанака ТИО, 

документација) 



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

43 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

Учешће у изради 

плана транзиције (по 

потреби) и сарадња и 

размена информација 

са основним школама 

на територији 

општине о деци којој 

је потребна додатна 

подршка 

Три месеца пре 

поласка детета у 

школу 

ТИО, тим за 

ИОП 

Израђен и прослеђен школи 

план транзиције и редовно 

се одржавају састанци са 

представницима основних 

школа (записници са 

састанака) 

Предлог тема и 

организација 

различитих облика 

стручног усавршавања 

запослених и 

родитеља 

Током године 

ТИО, тим за 

професиолнални 

развој 

Реализовано је до 2 облика 

интерног стручног 

усавршавања на тему 

инклузивног образовања 

(записници са састанака 

ВОВ-а и Актива) 

Размена искустава са 

другим предшколским 

установама 

Током године ТИО 

ТИО сарађује са тимовима 

других предшколских 

установа (записници са 

састанака ТИО) 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Током године 
ТИО, тим за 

ИОП 

ТИО по потреби сарађује са 

интерресорном комисијом 

(дописи комисији, 

мишљење комисије, ИОП-

и, записници са састанака 

ТИО) 

Сарадња са 

релевантним 

институцијама из 

окружења (ЦСР, ЗЦ, 

специјализоване 

установе) 

Током године 

ТИО, стручни 

сарадници, 

васпитачи 

ТИО по потреби сарађује са 

релевантним институцијама 

(дописи, записници са 

састанака ТИО) 

Учешће у 

организацији и 

реализацији 

превентивних 

активности у циљу 

развоја толеранције 

Током године 

ТИО, тим за 

заштиту од 

насиља 

Чланови ТИО учествују у 

организацији и реализацији 

до 2 активности из 

Програма превенције 

насиља (записници са 

састанака) 

 

 



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

44 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

 

8. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 

У предшколској установи као и у осталим установама васпитно-образовног система 

потребно је обезбедити услове за професионални развој запослених у циљу проширивања 

знања, развијања вештина и способности које су релеватне за успешан свеукупан рад са 

децом, којима се обезбеђује квалитетна сарадња са родитељима, колегама и локалном 

заједницом. 

 

Чланови тима за професионални развој: 

1. Данијела Лазић – директор 

2. Милена Марковић – дефектолог васпитач - координатор  

3. Славица Станојловић – васпитач  

4. Ивана Михајловић – васпитач  

5. Александра Јеремић – васпитач 

6. Зорана Трифуновић – васпитач  

7. Зорица Николић – мед.сестра васпитач 

 

 

Табела бр.19: Активности усмерене на професионални развој запослених за 2021/22. 

годину 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Израда индивидуалног 

плана стучног 

усавршавања 

Јун, јул Васпитно-образовно особље 

Анализа индивидуалних 

планова стручног 

усавршавања  

Јун, јул Тим 

Планирање стручног 

усавршавања на основу 

анализе  индивидуалних 

планова стручног 

усавршавања 

Јун, јул Тим 

Организација планираних 

облика интерног и 

екстерног стручног 

усавршавања у установи 

Током године Тим 

Праћење и вредновање 

квалитета различитих 

облика стручног 

усавршавања  

Током године 
Тим, васпитно-образовно 

особље 
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Израда и вођење 

евиденције о различитим 

облицима интерног и 

екстерног стручног 

усавршавања  

Током године 
Тим, васпитно-образовно 

особље 

Планирање, праћење и 

вредновње примене 

знања стечених на 

различитим облицима 

стручног усавршавања у 

раду  

Током године 

 

Тим, васпитно-образовно 

особље 

Процена потреба 

запослених за стручном 

литературом, планирање 

и набавка 

Јул и током године 
Тим, васпитно-образовно 

особље 

Пружање подршке 

менторима и 

приправницима у 

планирању програма за 

увођење у посао 

приправника  

Током године Тим, стручни сарадници 

Праћење и вредновње 

заједничког рада ментора 

и приправника 

Током године 
Тим, стручни сарадници, 

ментори и приправници 

Пружање подршке 

приправницима у 

припреми за проверу 

савладаности програма и 

полагање испита за 

лиценцу 

По потреби током године Тим, стручни сарадници 
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9. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 
 

Чланови тима: 

1.  Данијела Лазић – директор 

2.  Тијана Милетић - васпитач - координатор 

            3. Ивана Милановић – психолог 

4.  Јелена Симоновић – васпитач 

 5. Катарина Мијајловић – васпитач 

6.  Драгана Станојловић – васпитач 

7.  Миљана Ранђеловић – мед. сестра васпитач 

8.  представник родитеља 

9.  представник Управног одбора 

  

Табела бр.20: Годишњи план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за 

2021/22. годину 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ ЕВАЛУАЦИЈА 

(ДОКАЗИ) 

У сарадњи са Активом за 

развојно планирање прати 

реализацију активности 

предвиђених Развојним 

планом 

 

Током године 

(минимум 2 

пута) 

 

Тимови 

Одржана минимум два 

заједничка састанка 

(записници са сатанака, 

извештај за ВОВ) 

У сарадњи са тимом за 

самовредновање рада 

врши процену квалитета 

рада установе 

 

Током године 

(минимум 2 

пута)  

 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

самовредновање 

Одржана минумум два 

заједничка састанка са 

овом тематиком 

(записници са састанака) 

У сарадњи са тимом за 

самовредновање предлаже 

мере за унапређивање 

квалитета 

 

Током године 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

самовредновање 

  

Одржана минумум два 

састанка са овом 

тематиком 

(записници са састанака, 

предлог мера у Годишњем 

плану) 
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Израђује инструменте за 

праћење рада стручних 

органа и тимова 

 

Током године 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

самовредновање 

Постоје инструменти за 

праћење (инструменти, 

записници) 

Анализира податке и 

предлаже мере за 

унапређивање квалитета и 

ефикасности рада 

стручних органа и тимова 

 

 

Континуирано 

 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

самовредновање 

Тим по потреби предлаже 

мере заједно са тимом за 

самовредновање 

(записници са тимова и 

стручних органа) 

У сарадњи са тимовима 

установе прати и вреднује 

реализацију активности 

предвиђених акционим 

плановима и годишњим 

плановима установе 

 

 

Континуирано 

 

 

Тимови 

На бар једном састанку 

тим је анализирао 

реализацију предвиђених 

активности (инструменти 

за праћење и записници са 

састанака тимова) 

Учествује у изради 

Годишњег плана и 

предлаже приоритетне 

циљеве и задатке 

 

Крај радне 

године 

 

Тим 

Тим је дао предлог мера за 

унапређивање рада 

(Годишњи план, 

записници) 

У сарадњи са стручним 

органима и тимовима 

предлаже, прати и 

вреднује имплементацију 

Година узлета 

 

 

Током године 

 

Тимови и 

стручни органи 

Тим је бар на 2 састанка 

анализирао примену 

појединих аспеката рада 

по Годинама узлета 

(записници са састанка 

тимова и стручних органа) 

У сарадњи са тимом за 

уређивање заједничких 

простора учествује у 

реорганизацији 

заједничких простора 

 

 

Током године 

 

 

Тимови 

Тим даје предлоге за 

уређивање заједничких 

простора, а координатор 

учествује у раду оба тима 

(записници са састанака 

тимова) 

У сарадњи са стручним 

органима даје стручно 

мишљење у поступцима за 

стицање звања васпитача 

и стручних сарадника 

 

 

По потреби 

 

Тим и стручни 

органи 

Тим је дао своје мишљење 

у поступцима за стицање 

звања (записник са 

састанка тима) 
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Прати развој компетенција 

васпитача и стручних 

сарадника у односу на 

захтеве квалитетног 

васпитно-образовног рада, 

резултате самовредновања 

и спољашњег вредновања 

 

 

Током године 

 

Тим за ОКРУ и 

тим за 

професионални 

развој 

Тим даје предлоге за 

унапређивање 

компетенција запослених 

(аписници са састанака 

тимова) 

 

 

10. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРА 
  

Чланови тима: 

1.  Невенка Обрадовић – васпитач -координатор 

2. Ивана Милановић – психолог 

3.  Ивана Митровић – васпитач 

4.  Мирјана Лазаревић – васпитач 

5.  Драгица Божиловић – васпитач 

6. Maрија Пунчец - васпитач 

7.  Невенка Аранђеловић – мед.сестра васпитач 

8.  Марија Ивић – мед.сестра васпитач 

  

Табела бр.20: Годишњи план рада Тима за уређивање заједничких простора за 2021/22. 

годину 

АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА НОСИОЦИ ЕВАЛУАЦИЈА 

(ДОКАЗИ) 

Подсећање на просторне 

целине и инспиративну 

средину за игру деце 

Почетак радне 

године 

Тим Чланови су 

дискутовали 

материјале из СУПЕР 

пројекта (записници) 

Посматрање и анализа 

игре деце у сарадњи са 

васпитачима 

 

Током године 

Тим, 

васпитачи, 

деца 

Анализирају се 

запажања о игри деце у 

оквиру група и у 

заједничким 

просторима 

(записници, радне 

књиге) 
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Анализа заједничких 

простора 

Током године Тим Чланови анализирају 

потенцијале 

заједничких просторија 

и дворишта 

(записници) 

Давање предлога о 

уношењу промена у 

заједничке просторе 

 

Током године 

 

Тим у сарадњи 

са тимом за 

ОКРУ 

Чланови тимова су 

одабрали минимум 4 

предлога за уређење 

заједничких простора 

(записници) 

Уношење промена у 

заједничке просторије и 

двориште 

 

Током године 

Тим, 

васпитачи, 

деца 

У заједничким 

просторијама и 

дворишту видљиве су 

бар по 4 промене 

(записници, 

посматрање) 
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11. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОСЕБНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ПРОГРАМЕ 
 

Тим за П и С програме чине: 

1. Данијела Лазић – директор 

2.  Ивана Станојевић – васпитач - координатор 

3. Мага Богосављевић – васпитач  

4. Маја Стојимировић – васпитач  

5. Марија Станисављевић – васпитач  

6. Представник локалне самоуправе 

 

Напомена: Током године у рад тима укључиће се и васпитачи који раде у местима у 

којима се укаже потреба за организацијом ПиС програма и стручни сарадници. 

ЦИЉ: Повећати обухват деце из осетљивих група (3-5,5год.) кроз разноврсне ПиС 

програме. 

Током 2021/22. Тим за ПиС програме планира отварање ПиС група за децу од 3 до 

5,5 год. У сеоским насељима, као и у централној установи за децу која нису обухваћена 

предшколским васпитањем и образовањем. ПиС програми реализоваће се у просторијама 

oсновних школа где се иначе реализује ППП, 2 пута недељно по 2 сата, а по потреби и 

дуже.  

Тим програма “Сви у вртић, вртић за све” у овој радној години планира реализацију 

следећих програма: играоница, игровница, ликовни атеље, радионица драмског 

изражавања, читаоница-причаоница у зависности од броја деце и интересовања деце и 

родитеља.   

П и С програм под називом “Сви у вртић, вртић за све” пружа исте шансе за сву 

децу, омогућава свој деци да развију своје потенцијале у друштву вршњака без обзира на 

материјални и социјални статус. 

 

Табела бр.21: План активности тима за ПиС програме 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Састанак Тима Чланови тима и стручни 

сарадници 
Септембар 

Прикупљање података о деци 

која нису обухваћена 

предшколским васпитањем и 

образовањем у граду и околним 

насељима  

Чланови Тима Септембар, октобар 

Родитељски састанак 

(прикупљање података о 

потребама родитеља и деце) 

Стручни сарадници, 

директор и чланови Тима 
Октобар 
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Обрада упитника и информација 

о потребама деце и родитеља 

Чланови Тима, стручни 

сарадници 
Октобар 

Састанак Тима Чланови, стручни 

сарадници 
Октобар 

Информисање представника 

локалне заједнице о потребама и 

реализацији различитих П и С 

програма 

Тим, директор, стручни 

сарадници 
Октобар 

Формирање група и реализација 

програма 

Директор, стручни 

сарадници, локална 

заједница 

Октобар, новембар, 

децембар, март, 

април, мај 

Евалуација Тим, стручни сарадници, 

директор 
Јун, јул 

 

 

12. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РЕАГОВАЊЕ У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
 

 У установи постоји тим за реаговање у ванредним ситуацијама. Чланови тима су 

чланови Педагошког колегијума. 

Од настанка ванредне ситуације у ПУ „Галеб“ Петровац, директор је координатор 

тима који најпре ступа у контакт са Кризним штабом општине Петровац на Млави, а затим  

по добијеним информацијама обавештава чланове тима који потом информације 

прослеђују запосленима у установи.  
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13. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ 

 

13.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 
 Предшколска установа „Галеб“ организоваће рад у централном објекту у Петровцу, 

као и у издвојеним објектима у Великом Лаолу и Шетоњу и издвојеним одељењима у 

просторијама основних школа. Рад са децом у централном објекту у Петровцу и 

издвојеним објектима у Великом Лаолу и Шетоњу ће у радној 2021/22. години одвијати до 

колективног одмора запослених, а у издвојеним одељењима у просторијама основних 

школа у складу са школским календаром. 

Установа организује рад у трајању од 10 часова у централном објекту, од 5.30-15.30 

часова. Рад са децом припремних предшколских група у централном објекту реализоваће 

се у поподневним часовима у трајању од 4 сата. 

У издвојеном објекту у Великом Лаолу организује се  рад у трајању од 9 часова, од 

6.30-15.30 часова. 

У издвојеном објекту у Шетоњу рад се организује у полудневном трајању од 6 

часова. 

У издвојеном одељењу у Каменову рад се организује у полудневном трајању од 6 

часова. 

 

У издвојеним одељењима при основним школама припремни предшколски програм 

се реализује у трајању од 4 сата. 

 Нерадни дани у установи су државни и верски празници који ће се користити по 

републичкој одредби. Радници установе користиће колективни годишњи одмор. 

 У зависности од актуелне епидемиолошке ситуације на територији општине, 

директор и педагошки колегијум у сарадњи са кризним штабом, локалном самоуправом, 

Саветом родитеља и Школском управом анализираће просторне капацитете установе, 

кадровске капацитете и потребе породице. На основу извршене анализе наведених 

аспеката, директор ће донети одлуку о организацији рада установе по једном од следећа 

три модела: 

1. Рад установе у пуном капацитету 

2. Рад установе у ограниченом капацитету 

3. Прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном временском 

периоду. 

Наведени модели су операционализовани у оквиру прилога број 18.10. 
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13.2. КАДРОВИ 

         Табела бр.22: Кадар ПУ „Галеб“ Петровац на Млави у радној 2021/22. години 

Ред. 

бр. 
Назив радног места 

Број 

извршилаца 

1. Директор 1 

2. Помоћник директора 1 

3. Васпитач 35 

4. Васпитач-дефектолог 1 

5. Медицинска сестра-васпитач 9 

6. Стручни сарадници (психолог, логопед) 2 

7. Књижничар 1 

8. Сарадник за унапређивање превентивне 

здравствене заштите 
1 

9. Сарадник – медицинска сестра за превентивну 

здравствену заштиту и негу 
1 

10. Секретар установе 1 

11. Руководилац финансијско-рачуноводствених 

послова 
1 

12. Дипломирани економиста за финансијско– 

рачуноводствене послове 
1 

13. Самостални финансијско-рачуноводствени 

сарадник 
2 

14. Возач-економ 1 

15. Магационер 1 

16. Главни кувар 1 

17. Кувар 3 

18. Сервирка 5 

19. Спремачица 8 

У К У П Н О 76 

 

Напомена: У табели је приказан број запослених на неодређено време и директор 

установе. За радну 2021/22. годину у радном односу на одређено време биће 11 васпитача 

и и то: 1 васпитач до истека мандата директора, 1 васпитач као замена лицу именованом 

на функцију народног посланика, 1 васпитач као замена васпитачу на месту помоћника 

директора, 1 васпитач као замена васпитачу на породиљском одсуству, 1 васпитач до 

истека породиљског одсуства, 2 васпитача за рад у издвојеном објекту у Шетоњу и 

Каменову због полудневног боравка деце, 2 васпитача за рад у припремним предшколским 

групама при школама и 2 васпитача као замена радницама на трудничком боловању. 

Такође, на одређено време биће запослено и 3 спремачице. 
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14. ИСХРАНА ДЕЦЕ 
 

Оброци за децу на целодневном боравку и у припремним предшколским групама у 

Петровцу на Млави и Каменову  биће припремани у кухињском блоку при објекту кога 

чине: главна кухиња, простор за грубу обраду, простор за одлагање посуђа, магацин, 

гардеробни и санитарни простор. Укупна површина централног блока износи 150м
2
. 

Издвојени објекти у Великом Лаолу и Шетоњу припремаће храну у својим 

просторијама. 

Значајан задатак установе је обезбеђивање оптималног квалитета и квантитета 

исхране што подразумева: 

● заступљеност одговарајућих намирница по квантитету који предвиђа норматив; 

● присуство енергетских, градивних и заштитних материја; 

● формирање позитивних навика у исхрани; 

● поштовање структуре дневне исхране. 

Редовни задаци биће:  

● праћење квалитета исхране и апетита деце; 

● обезбеђивање свежих, квалитетних намирница; 

● израда разноврсног јеловника и поштовање истог; 

● поштовање физиолошких потреба у погледу временских распона између оброка; 

● консултовање са одговарајућим стручним службама. 

Надзор над биолошком, бактериолошком и хемијском исправношћу намирница и 

оброка вршиће Завод за јавно здравље Пожаревац преко редовних месечних контрола на 

основу уговора који је ове године потписан са Заводом и периодичних санитарних 

контрола. Установа ради по HACCP принципима. 
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15. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 
 

Основни циљ сарадње предшколске установе са породицом је помоћ породицама да 

код куће успоставе окружење стимулативно за развој деце, а са друге стране, добијање 

повратне информације васпитачима како би што боље разумели децу и родитеље. 

 Развијање стратегије сарадње је процес који са планира, прати и процењује заједно 

са родитељима и заснива се на: 

● Узајамном информисању и уважавању; 

● Међусобном усклађивању потреба и очекивања; 

● Развијању толеранције и личне иницијативе; 

● Међусобном договарању и доношењу одлука; 

● Подели улога и преузимању одговорности. 

 

 

15.1. ОКВИРНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ САРАДЊЕ СА 

РОДИТЕЉИМА 
 

Табела бр.23: План активности сарадње са породицом 

Обострано информисање 

Активности  Носиоци  Време реализације 

Информативни индивидуални разговори, 

телефонски позиви 

 

Размена информација и обавештења путем 

viber и whatsapp група 

 

Родитељски састанци са разменом 

информација о животу групе и 

напредовању деце 

 

Објављивање информација на паноима за 

обавештавање родитеља 

 

Информисање родитеља путем wеb site и 

facebook странице установе 

 

Размена информација у оквиру отворених 

врата 

 

Размена информација путем књиге утисака 

за родитеље 

Васпитачи  

 

 

Васпитачи  

 

 

 

Васпитачи  

 

 

Васпитачи 

 

 

Администратори  

 

 

Васпитачи  

 

 

Васпитачи 

 

Свакодневно  

 

 

По потреби 

 

 

 

4 пута годишње 

 

 

Континуирано  

 

 

Током године 

 

 

Једном месечно 

 

У оквиру 

родитељских 

састанака 
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Информисање родитеља о раду и игри деце 

током боравка у вртићу 

 

 

Васпитачи ППГ 

 

Јун, јул 

Заједничко стицање знања у васпитању деце 

Активности  Носиоци  Време реализације  

Едукација родитеља о припреми и 

адаптацији деце на вртић 

 

 

Едукација родитеља о припреми деце за 

полазак у школу  

 

 

Упознавање родитеља са припремним 

предшколским програмом и успостављање 

реалних очекивања  

 

Јачање родитељских васпитних 

компетенција кроз едукацију из области 

васпитања деце (игра деце, простор као 

трећи васпитач, модерна технологија, 

самосталност деце...) 

 

Едукација родитеља чија се деца укључују 

у ПиС програме о значају раног развоја и 

васпитања деце 

 

Едукација родитеља у оквиру програма 

„Подршка, не перфекција“ Фондације 

Новак Ђоковић 

 

Саветодавни  рад са родитељима деце која 

имају различите  тешкоће у развоју, учењу 

и понашању 

 

Саветодавни рад и сарадња са родитељима 

на пружању подршке деци која похађају 

предшколску установу уз мере 

прилагођавања 

 

 

Васпитачи, стручни 

сарадници, 

сарадници 

 

Психолог, 

васпитачи, 

представници ОШ  

 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

 

 

 

Психолог, 

васпитачи 

 

 

 

Тим за ПиС 

програме 

 

 

 

Фацилитатори 

 

 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

 

 

Јул, септембар 

 

 

 

Март 

 

 

Август, септембар 

 

 

 

 

Фебруар  

 

 

 

 

 

Октобар  

 

 

 

Од октобра 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 
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Објављивање едукативних садржаја на 

интернет страници и facebook страници 

установе, брошуре 

Администратори, 

Активи 

Током године 

Заједничко живљење 

Активности  Носиоци  Време реализације 

Израда плана сарадње 

 

 

Учешће родитеља у раду установе путем 

Савета родитеља 

 

Учешће родитеља у процесу 

самовредновања и вредновања рада  

 

 

Учешће родитеља у процесу адаптације 

деце на вртић 

 

Непосредно учешће родитеља у 

реализацији васпитно-образовног рада кроз 

реализацију активности у групама, 

упознавање деце са занимањима  

 

Организација креативних радионица и 

активности у оквиру група, посебно 

приликом обележавања значајних датума 

 

 

Учешће родитеља у организацији излета  

 

 

Учешће родитеља у организацији приредби 

 

Учешће родитеља у организацији 

различитих манифестација: Дечје пролећне 

игре, Mузички фестивал „Цврчак“, 

Фестивал традиционалних игара и 

модерног плеса, Дедар 

 

Учешће родитеља у хуманитарним и 

донаторским акцијама 

Васпитачи, 

родитељи 

 

Чланови Савета, 

директор 

 

Тим за 

самовредновање 

рада 

 

Васпитачи, 

родитељи 

 

 

Васпитачи, 

родитељи 

 

 

Васпитачи, 

родитељи 

 

 

Васпитачи, 

родитељи, Савет 

родитеља 

 

Васпитачи, 

родитељи 

 

Васпитачи, 

родитељи 

 

 

Васпитачи, 

родитељи, Савет 

родитеља 

Почетком године 

 

 

4 пута годишње 

 

 

Децембар и током 

године 

 

 

Почетком године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Март – мај  

 

 

 

 

Током године 

 



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

58 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

 

16. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
  

Досадашње искуство је показало да предшколска установа и њени програми имају 

ефекта на развој деце само уколико у раду установе партиципирају не само родитељи већ 

и локално окружење. То подразумева не само могућност да локална заједница директно 

учествује у животу установе, већ и смисаоно повезивање и прожимање садржаја у ове три 

средине. Ради остваривања овог циља, предшколска установа користиће следеће ресурсе 

локалног окружења: 

 

Табела бр.24: План активности сарадње са локалном заједницом 

Установе Активности Носиоци 
Време 

реализације 

СО, Месне 

заједнице 

Обезбеђивање услова и 

средстава за рад 

 

Организација Дечјих 

пролећних игара 

Директор  

 

Васпитачи, 

педагошки 

колегијум 

Континуирано 

 

 

Април, мај  

Центар за социјални 

рад 

Сарадња у решавању актуелних 

социјалних проблема 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Током године 

Црвени крст, 

хуманитарне 

организације 

Организација и учешће у 

различитим хуманитарним и 

донаторским акцијама 

Педагошки 

колегијум, 

Савет родитеља 

Током године 

Интерресорна 

комисија 

 

Упућивање захтева, учешће у 

раду комисије као повремени 

члан 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Током године 

по потреби 

Дом здравља и 

Општа болница, 

Регионални ЗЗЈЗ 

Сарадња у погледу превенције 

болести, унапређивања 

здравствене заштите деце  

 

Обезбеђивање евиденције деце 

која се уписују у вртић за 

похађање ППП-а 

 

ПЗЗ служба 

 

 

 

ПЗЗ служба 

 

Континуирано  

 

 

 

Март, април 

Завод за 

психофизиолошке 

поремећаје и 

говорну патологију, 

Институт за 

ментално здравље 

 

 

Давање мишљења и размена 

информација о деци којој је 

потребна додатна подршка 

 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

Током године 
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Средства јавног 

информисања 

(локалне медијске 

куће) 

Промовисање рада вртића у 

широј друштвеној средини, 

извештавање о актуелним 

дешавањима у устнови 

 

Педагошки 

колегијум 

 

Током године 

Предузећа и 

институције у нашој 

околини 

Организовање посета 

различитим институцијама у 

циљу остваривања 

програмских циљева 

Васпитачи  

Током године 

Предшколске 

установе региона 

Размена информација, 

искустава и примера 

инспиративне праксе 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

Током године 

Основне школе на 

територији општине 

Реализација активности према 

протоколу о сарадњи 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

Током године 

Средња школа 

„Младост“  

Организовање 

заједничкихактивности 

 

 

Помоћ у реализацији 

активности у установи 

 

Организовање посете установи 

у оквиру програма 

професионалне оријентације 

Педагошки 

колегијум, 

Активи 

 

Васпитачи, 

ученици 

 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Март, април 

Културно-просветне 

институције 

(Културно 

просветни центар, 

библиотека, музеј) 

Организовање посета  

 

Организовање различитих 

културних манифестација 

(позоришне представе, 

приредбе, изложбе...) 

Васпитачи  

 

 

Васпитачи, 

представници 

институција 

Током године 

 

 

 

Током године 

Фондација “Новак 

Ђоковић” 

Организација програма за 

родитеље “Подршка, не 

перфекција” 

Директор, 

фацилитатори 

Током године 

Организација 

“Амбасадори 

одрживог развоја и 

животне средине“ 

Сарадња у реализацији 

програма Еко-школе 

Васпитачи који 

реализују 

програм 

Током године 

Културне и 

природне 

знаменитости 

Организовање посета 

културним знаменитостима 

нашег краја (манастири, 

археолошка налазишта)  

 

Васпитачи  

 

 

 

Током године 
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Обилазак природних лепота 

(Горњачка клисура, долина 

реке Млаве, Хомољске 

планине, пећине) 

 

 

Васпитачи  

 

 

Током године 

Сарадња са 

Спортским савезом 

општине 

Организовање различитих 

спортских дешавања (крос 

РТС-а, меморијална трка 

„Драгутин Томашевић“) 

 

Организовање Дечјих 

пролећних игара 

 

Педагошки 

колегијум 

 

 

Тим  

 

Током године 

 

 

 

Април, мај 

ЈКП, 

Хидрометеоролошка 

служба, 

Планинарскао 

друштво „Горњак“, 

Управа за заштиту 

животне средине, 

Ловачко удружење 

“Крилаш“, Шумска 

управа, Удружење 

гљивара и љубитеља 

природе „Вилино 

коло“, Савез 

извиђача 

Организација и реализација 

активности у оквиру програма 

Еко школе 

Васпитачи који 

реализују 

програм, Еко 

одбор 

 

Током године 

 

 

16.1. САРАДЊА СА ШКОЛОМ 
 

 Један од најбитнијих аспеката сарадње са друштвеном средином је сарадња 

предшколске установе са основном школом. Ове две институције би требало тесно да 

сарађују да би процес преласка детета из једне у другу установу текао што безболније и 

успешније.  

Током 2012/13. године наша установа је потписала Протокол о сарадњи са 

следећим основним школама: ОШ ''Бата Булић'' Петровац, ОШ ''Мирослав Букумировић 

Букум'' Шетоње, ОШ ''Бранко Радичевић'' Мелница, ОШ ''Жарко Зрењанин'' Велико Лаоле 

и ОШ ''Јован Шербановић'' Рановац.  
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Табела бр.25: План активности сарадње са основним школама 

Размена информација 

Активности  Носиоци  
Време 

реализације  

Упознавање стручних сарадника и учитеља 

са знањима и искуствима деце стеченим у 

предшколској установи са посебним 

акцентом на децу којој је потребна додатна 

подршка и даровиту децу 

 

Васпитачи, 

стручни сарадници 

ПУ 

 

Јул, септембар 

Давање повратне информације ПУ о 

напредовању деце током првог разреда 

Учитељи, стручни 

сарадници ОШ 

Крајем школске 

године 

Организација заједничких активности и посета 

Активности  Носиоци  Динамика  

Организација различитих културних, 

спортских активности 

Васпитачи, 

учитељи, стручни 

сарадници 

Током Дечје 

недеље и током 

године 

Организација посете припремних 

предшколских група одређеним школским 

часовима 

Васпитачи, 

учитељи 

Мај  

Организација посете ученика и учитеља 

реализацији активности у припремним 

предшколским групама 

Васпитачи, 

стручни сарадници, 

учитељи 

Март, април 

Заједничка организација едукативних садржаја 

Активности  Носиоци  Динамика  

Организација родитељског састанка за 

родитеље чија деца похађају ППП на тему 

Припрема за полазак у школу 

Стручни сарадници 

ПУ и ОШ 

Март  

Организација састанка са дискусијом о о 

Протоколу о сарадњи ПУ и ОШ 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

учитељи 

Током године 
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16.2. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

У оквиру ове области планираће се учешће у следећим активностима: 

● обележавање Дечје недеље; 

● обележавање Месеца здраве хране; 

● обележавање Недеље дојења 

● обележавање Дана јесени; 

● прослава Новогодишњих, Божићних и Ускршњих празника; 

● прослава Светог Саве; 

● прослава 8. марта; 

● пролећне манифестације – Регионалне дечје пролећне игре, Дечје пролећне 

игре, пролећна приредба; 

● Дани пчелара, Дани воденичара и помељара, Фестивал цвећа; 

● завршна свечаност будућих ђака првака; 

● актуелне манифестације током године (Дечји позоришни фестивал „Дедар“ – 

Смедерево, Фестивал традиционалних игара и модерног плеса – Пожаревац, 

Музички фестивал „Цврчак“ – Смедерево); 

● обележавање значајних датума у оквиру календара здравља и еко календара. 
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  17. СТРУЧНИ ОРГАНИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 
 Стручни органи предшколске установе су: Педагошки колегијум, Васпитно-

образовно веће, Стручни актив медицинских сестара-васпитача и васпитача централног 

објекта и Стручни актив васпитача издвојених одељења.  

 

 

17.1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
 Задаци: 

● Планирање и организација остваривања Предшколског програма и свих активности 

установе; 

● Осигурање квалитета, самовредновање, остваривање стандарда постигнућа и 

унапређивање васпитно-образовног рада; 

● Остваривање Развојног плана установе; 

● Сарадња са локалном самоуправом, организацијама и удружењима; 

● Педагошко-инструктивни увид, праћење квалитета васпитно-образовног рада и 

предузимање мера за унапређивање рада и усавршавање запослених; 

● Планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање 

звања. 

 

Табела бр.26: План активности педагошког колегијума 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Размена информација о свим аспектима 

рада установе 
Током године 

Предлагање мера за унапређивање 

појединих аспеката рада установе 
Током године 

Планирање и организација рада стручних 

органа установе 
Током године 

Праћење остваривања Развојног плана Током године 

Праћење остваривања акционих планова Током године 

Упознавање са резултатима 

самовредновања и мерама за 

унапређивање 

Два пута годишње 

Организација педагошко-инструктивног 

рада, планирање обиласка група 
Два пута годишње 

Упознавање са анализама квалитета 

васпитно-образовног рада и предлагање 

мера за његово унапређивање  

Минимум два пута годишње 
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Организација угледних активности Два пута годишње 

Анализа интереса деце приликом 

организације и учешћа на различитим 

манифестацијама 

Током године 

Организација учешћа деце на различитим 

манифестацијема 
Током године 

Организација излета Током године 

Разматрање и усвајање ИВОП-а Током године 

Планирање и организација свих 

активности на нивоу установе (Дечје 

пролећне игре, приредбе, представе...) 

Током године 

Организација уписа деце у предшколску 

установу 
Март – мај  

Организација општих родитељских 

састанака 
Јул, септембар и током године по потреби 

Информисање и организација других 

облика сарадње са породицом 
Током године 

Организација сарадње са друштвеном 

средином 
Током године 

Планирање и организација различитих 

облика интерног и екстерног стручног 

усавршавања 

Током године 

Организација самосталних активности 

приправника током године и провере 

савладаности програма за приправнике 

Током године 

Организација различитих хуманитарних 

акција 
Током године 

Организација израде докумената установе Јун, јул, август 

 

 

17.2. ПЛАН  РАДА  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  ВЕЋА 
 

Васпитно-образовно веће представља стручни орган установе који чине васпитачи, 

медицинске сестре-васпитачи, стручни сарадници, сарадници и директор као руководилац. 

 

ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА 

 

1. Прати и анализира васпитно-образовни рад; 

2. Стара се о остваривању циљева и исхода васпитања и образовања; 

3. Вреднује резултате рада целокупног стручног особља укљученог у васпитни процес; 

4. Прати напредовање и развој деце; 
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5. Предлаже програм стручног усавршавања свих чланова Васпитно-образовног већа; 

6. Анализира извештаје са стручних скупова и вреднује васпитно-образовни рад. 

                      

САДРЖАЈ РАДА 

 

Август, септембар 2021. године 

1. Мрежа предшколске установе у општини Петровац на Млави за радну 2021/22. 

годину (облици рада, број група, број уписане деце и подела васпитача и медицинских 

сестара на групе); 

2. Припремљеност установе за рад у радној 2021/22. години; 

3. Разматрање и усвајање: 

- Извештаја о раду установе за 2020/21. годину; 

- Годишњег плана рада установе за 2021/22. годину; 

4. Текућа питања. 

 

Октобар 2021. године 

1. Интерно стручно усавршавање;  

2. Активности предвиђене Акционим планом и Годишњим планом самовредновања; 

3. Подсећање на Програм за заштиту деце од насиља и Правилник о понашању 

запослених и родитеља деце; 

4. Договор око реализације акредитованог програма стручног усавршавања; 

5. Текућа питања. 

 

Новембар 2021. године 

1. Интерно стручно усавршавање; 

2. Правилник о награђивању и санкционисању испуњавања/неипсуњавања радних 

обавеза; 

3. Активности предвиђене Развојним планом установе; 

4. Текућа питања. 

 

Децембар 2021. године 

1. Интерно стручно усавршавање; 

2. Анализа реализације и квалитета васпитно-образовног рада током протеклог 

периода; 

3. Извештај о раду тимова; 

4. Извештај о реализацији додатних програма; 

5. Текућа питања. 

 

Јануар - фебруар 2022. године 

1. Интерно стручно усавршавање; 

2. Договор око активности у наредном периоду (фестивали, пројекти...); 

3. Текућа питања. 
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Март 2022. године 

1. Интерно стручно усавршавање; 

2. Договор и организација Дечјих регионалних пролећних игара; 

3. Текућа питања. 

 

Април - мај 2022. године 

1. Интерно стручно усавршавање; 

2. Активности предвиђене Развојним планом установе; 

3. Текућа питања. 

 

Јун 2022. године 

1. Анализа реализације и квалитета васпитно-образовног рада током протеклог 

периода; 

2. Извештај о раду тимова; 

3. Реализација програма стручног усавршавања и примена стеченог у пракси; 

4. Извештај о раду комисије за пријем деце; 

5. Текућа питања. 

 

План рада је подложан евентуалним изменама и допунама у складу са актуелним 

дешавањима (интерно стручно усавршавање, радионице, презентације...). 

 

 

17.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ВАСПИТАЧА И 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА ЦЕНТРАЛНОГ 

ОБЈЕКТА 
 

Септембар 2021.године 

1. Планирање сарадње са родитељима на нивоу група (родитељски састанци, књига 

утисака, план адаптације); 

2. Договор око начина систематског посматрања и праћења деце; 

3. Одабир радних листова и часописа; 

4. Текућа питања. 

 

Октобар 2021. године 

1. Евалуација васпитних поступака при адаптацији деце, потешкоће у раду; 

2. Приказ и анализа дидактичког средства и/или активности; 

3. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

4. Начин обележавања актуелних и важних датума (Светска недеља дојења, Дечја 

недеља, Октобар-месец здраве хране); 

5. Текућа питања. 
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Новембар – децембар  2021. године 

1. Анализа и процена напредовања деце и квалитета васпитно-образовног рада у 

протеклом периоду; 

2. Анализа остварености стандарда у оквиру области Подршка деци и породици; 

3. Договор око анализе изабране области са родитељима; 

4. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

5. Нова година – договор; 

6. Учешће на фестивалима – договор; 

7. Текућа питања. 

 

Јануар - фебруар 2022. године 

1. Договор око обележавања 8. марта и Дана пролећа; 

2. Приказ и анализа дидактичког средства и/или активности; 

3. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

4. Текућа питања. 

 

Март – април 2022. године 

1. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

2. Сарадња са основном школом – организација посета; 

3. Припреме за Дечје регионалне пролећне игре; 

4. Текућа питања. 

 

Мај 2022. године 

1. Договор о завршној свечаности будућих ђака првака; 

2. Приказ и анализа дидактичког средства и/или активности; 

3. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

4. Текућа питања. 

 

Јун 2022. године 

1. Анализа и процена напредовања деце и квалитета васпитно-образовног рада; 

2. Стручно усавршавање и процена примене у пракси; 

3. Договор око првог родитељског састанка, план адаптације; 

4. Текућа питања. 

 

Осим садржаја предвиђених планом рада, васпитачи и мед.сестре васпитачи који 

воде одређену узрасну групу по потреби ће се састајати и око заједничких тема које су 

специфичне за тај узраст. Такође, план рада је подложан евентуалним изменама и 

допунама у складу са актуелним дешавањима (интерно стручно усавршавање, радионице, 

презентације...). 
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17.4. ПЛАН РАДА АКТИВА ВАСПИТАЧА ИЗДВОЈЕНИХ 

ОДЕЉЕЊА 

 

Септембар 2021. године 

1. Планирање сарадње са родитељима на нивоу група (родитељски састанци, књига 

утисака); 

2. Договор око начина систематског посматрања и праћења деце; 

3. Одабир радних листова и часописа; 

4. Текућа питања. 

 

Октобар 2021. године 

1. Евалуација васпитних поступака при адаптацији деце, потешкоће у раду; 

2. Приказ и анализа дидактичког средства и/или активности; 

3. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

4. Обележавање актуелних и важних датума (Светска недеља дојења, Дечја недеља, 

Октобар-месец здраве хране); 

5. Текућа питања. 

 

Новембар - децембар 2021. године 

1. Анализа протеклих активности (Дечја недеља, месец здраве хране) 

2. Анализа и процена напредовања деце и квалитета васпитно-образовног рада у 

протеклом периоду; 

3. Анализа остварености стандарда у оквиру области Подршка деци и породици; 

4. Договор око анализе изабране области са родитељима; 

5. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

6. Обележавање Новогодишњих и Божићних празника, сарадња са школом и 

локалном заједницом; 

7. Договор о учешћу на фестивалима; 

8. Текућа питања. 

 

Јануар – фебруар 2022. године  

1. Анализа протеклих активности (Нова Година, Божић и Свети Сава); 

2. Договор око прославе 8. марта и Дана пролећа; 

3. Приказ и анализа дидактичког средства и/или активности; 

4. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

5. Текућа питања. 

 

Март – април 2022. године 

1. Анализа протеклих активности (8.март, Дан пролећа), потешкоће у раду и 

постигнути резултати; 
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2. Сарадња са основним школама – организација посета; 

3. Припреме за Дечје пролећне игре; 

4. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

5. Разно. 

 

Мај 2022. године 

1. Анализа протеклих активности (Дечје пролећне игре); 

2. Договор око завршне свечаности будућих ђака првака; 

3. Приказ и анализа дидактичког средства и/или активности; 

4. Дискусија и размена о Годинама узлета; 

5. Текућа питања. 

 

Јун 2022. године 

1. Анализа и процена напредовања деце и квалитета васпитно-образовног рада; 

2. Стручно усавршавање и процена примене у пракси; 

3. Договор око првог родитељског састанка, план адаптације; 

4. Текућа питања. 

 

План рада је подложан евентуалним изменама и допунама у складу са актуелним 

дешавањима (интерно стручно усавршавање, радионице, презентације...). 
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18. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Стручно усавршавање биће реализовано кроз различите облике интерног и 

екстерног стручног усавршавања. 

 

18.1. ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

 Интерно стручно усавршавање биће реализовано путем предавања, радионица, 

едукација, размена примера добре праксе, учешћа на вебинарима. У току 2021/22. године 

теме ће се углавном бирати из следећих приоритетних области: 

- Године узлета 

- Едукативне радионице са родитељима 

- Примери инспиративне праксе из различитих васпитно-образовних области 

- WANDA састанци 

Осим тога, још један облик овог усавршавања биће и активности које ће 

организовати чланови тимова установе, као и презентације садржаја са семинара које су 

похађали запослени. У процес интерног стручног усавршавања биће укључено целокупно 

васпитно-образовно особље. Наведени облици усавршавања биће реализовани на 

састанцима Актива и Васпитно-образовног већа.  

 

 

18.2. ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Током године биће одређени запослени који ће присуствовати појединим облицима 

екстерног стручног усавршавања. У плану је присуство следећим облицима: 

● Присуство акредитованим програмима у организацији удружења мед.сестара, 

васпитача, стручних сарадника; 

● Стручна конференција медицинских сестара предшколских установа Србије; 

● Стручна конференција васпитача Србије; 

● Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије. 

Такође, у плану је да у радној 2021/22. години у нашој установи буде реализовано 

минимум два акредитована програма, а у складу са финансијским могућностима установе. 

Тим за професионални развој је на основу индивидуалних планова стручног усавршавања 

запослених предложио неколико програма: 

● Бр. 720, К3, П3, “ НТЦ систем учења – развој укупних способности детета; 

● Бр. 764, К4, Вртић као центар добре комуникације; 

● Бр. 195, К3, П3, “Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање 

и додатна подршка “; 

● Бр. 41, К3, П4, “Награда и казна - педагошки избор или нужност”;            
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● Бр. 738, К3, “Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз 

елементе интегрисаног учења” 

● Бр.709, К3, П3, “Игралица причалица/забавне игре и активности за развој 

говора”;   

● Бр.187, К2, П2, “Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи - 

дисхармоничан развој код деце”. 
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19. ПРИЛОЗИ 
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19.1. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 
 

Табела бр.27: План активности директора 

Време 

реализације 

АКТИВНОСТИ 

Педагошко-инструктивни рад Остали послови 

СЕПТЕМБАР Учешће у раду комисије за проверу 

савладаности програма приправника-

стажиста за самостално извођење 

ВОР-а, организација и контрола 

потписивања уговора са родитељима, 

саветодавни рад са родитељима 

 

Предлог финансијског плана, 

припрема материјала за Управни 

одбор, уређење дворишта у 

централном објекту 

ОКТОБАР Помоћ и подршка васпитачима у 

даљем планирању, организовање Дечје 

недеље, организација ПиС програма, 

учешће у раду тимова, обилазак група 

ПУ и увид у рад васпитача 

Текући послови 

НОВЕМБАР Обилазак група ПУ, одржавање ВОВ-

а, организација семинара за запослене 

Анализа финансијског стања 

установе, прикупљање финансијских 

средстава (донатори, спонзори, 

локална самоуправа, донаторске 

приредбе) и текући послови 

ДЕЦЕМБАР Организовање приредби за 

обележавање празника 

Информисање локалне средине о 

раду установе путем медија 

ЈАНУАР Организовање различитих обука и 

трибина за запослене 

Текући послови 

ФЕБРУАР Информисање родитеља о раду 

установе у оквиру састанка Савета 

родитеља 

Организација славе ПУ и текући 

послови 

МАРТ Анализа квалитета ВОР-а и рада 

тимова током протеклог периода 

Израда Извештаја о раду директора 

септембар 2021-фебруар 2022.  

АПРИЛ Обилазак група ПУ и увид у рад 

васпитача 

Организација Дечјих регионалних 

пролећних игара и текући послови 

МАЈ Реализација активности према 

постојећем протоколу о сарадњи ОШ и 

ПУ 

Организација Дечјих пролећних 

игара у издвојеном одељењу ПУ, 

информисање локалне средине о раду 

установе путем медија 

ЈУН Преглед педагошке документације, 

организација послова за време 

распуста, евалуација рада 

Израда Извештаја о раду за 

претходну годину, израда Годишњег 

плана рада,  организација 

обележавања Дана установе 
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ЈУЛ Уношење постигнутих резултата у 

портфолио, израда извештаја о раду 

директора, евалуација сопственог рада 

у претходној години 

Допуна библиотеке потребном 

стручном и дечјом литературом, 

текуће поправке и одржавање 

АВГУСТ Израда оперативног плана рада 

директора за радну 2022/23. годину, 

организација рада у установи 

Текуће поправке и одржавање 

ТОКОМ 

ГОДИНЕ 

Руковођење и учешће у раду Педагошког колегијума, Васпитно-образовног 

већа, Управног одбора, тимова, присуствовање седницама Скупштине 

општине и Општинског већа, Актива директора ПУ и Актива директора школа 

општине Петровац на Млави 

 

 

19.2. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 
У радној 2021/22. години помоћник директора ће се бавити организацијом 

васпитно-образовног рада, координираће радом стручних актива и других стручних 

органа.  

 

Табела бр.28: План активности помоћника директора 

ПОДРУЧЈЕ И САДРЖАЈ РАДА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

1. Замена директора у његовом одсуству; 

2. Организација и руковођење васпитно-образовним радом; 

3. Организовање рада у вези са заменом одсутних радника; 

4. Координација рада стручних сарадника и руководилаца 

стручних актива; 

5. Сарадња са васпитачима и васпитним групама приликом 

посета и обилазака; 

6. Пружање помоћи директору у организовању и учествовању 

на сусретима васпитача и медицинских сестара, путем сарадње и 

размене искустава са другим предшколским установама. 

Током године 

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

У сарадњи са директором и стручном службом, путем извештаја и 

анализа, праћење рада и реализације Годишњег плана рада, 

праћење и вредновање квалитета васпитно-образовног рада, 

успешности васпитача, медицинских сестара у васпитно 

образовном процесу. 

 

Током године 
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

1. Припремање материјала за педагошки колегијум; 

2. Припремање материјала за ВОВ-е и извештавање; 

3. Припремање материјала и учешће у раду стручних актива и 

тимова Установе; 

4. Сарадња са руководиоцима актива и стручним сарадницима 

у унапређивању свих видова реализације васпитно-образовног 

рада, а у интересу свих учесника васпитно-образовног процеса. 

 

Континуирано, 

током године 

СТРУЧНО - ПЕДАГОШКИ РАД И ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНИ РАД 

1. Педагошко инструктивни рад (медицинске сестре, 

васпитачи); 

2. Увид у радне књиге рада, планове рада и давање сугестија у 

вези са истим; 

3. Помоћ васпитачима приправницима у припремама око 

полагања стручног испита; 

4. Подстицање стручног усавршавања васпитно-образовног 

особља; 

5. Подстицање свих облика стваралаштва у васпитно-

образовном раду 

6. Учешће у WANDA састанцима. 

 

Током године 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

Учешће у изради Извештаја о раду установе за 2021/22. годину и 

Годишњег плана рада установе за 2022/23. годину. 

 

Јун, јул 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

1. Сарадња са родитељима; 

2. Сарадња са стручним, културним и другим институцијама; 

3. Сарадња са органима јединице локалне самоуправе. 
Током године 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Учешће у организацији и реализацији свих активности које 

се организују на нивоу установе, а све у зависности од тренутне 

епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом Covid 19 ( 

приредбе, фестивали, „Дечје пролећне игре“ итд.); 

2. Организовање рада у вези са Дечјом недељом, позоришним  

представама за децу, манифестацијама, једнодневним излетима  

деце, у зависности од развоја епидемиолошке ситуације; 

3. Унос података у ЈИСП 

4. Остали послови по налогу директора. 

Током године 
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     19.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ПСИХОЛОГА 
 

Табела бр.29: План активности психолога 

 

1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске 

установе 

ОБЛАСТ РАДА ПОСЛОВИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда 

докумената 

установе 

Учествовање у припреми и координација израде 

Годишњег плана рада установе, акционих планова, 

планова рада тимова 

 

Учествовање у усаглашавању стратешких докумената 

предшколске установе са текућим изменама прописа у 

области предшколског васпитања и образовања 

 

Учествовање и пружање стручне подршке у планирању 

различитих облика и програма васпитно-образовног 

рада 

 

Давање предлога за планирање ритма живота и рада 

установе у складу са специфичностима узраста и 

потребама деце  

 

Планирање начина пружања подршке деци и породици 

у предшколској установи 

 

Унос података у ЈИСП 

 

Јул, август 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Почетком године 

по потреби 

 

 

Јул, август и 

током године  

 

Током године 

 

Праћење, 

документовање и 

вредновање 

праксе установе 

Учешће у припреми и координација израде Извештаја 

о раду установе 

 

Предлагање и дефинисање начина континуираног 

праћења и вредновања реализације стратешких 

докумената установе 

 

Учествовање у анализи и вредновању васпитно-

образовног рада установе и предлагање мера за 

побољшање ефикасности, економичности и 

успешности установе у задовољавању развојних 

потреба деце 

Јул, август 

 

 

 

Јул, август 

 

 

 

До два пута 

годиње 
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Планирање начина самовредновања и координација у 

реализацији самовредновања као континуираног 

процеса истраживања и учења у пракси 

 

Рад на развијању инструмената за праћење и 

вредновање праксе установе 

 

Учествовање у праћењу и вредновању различитих 

аспеката рада установе у оквиру тимова 

 

Припрема периодичних и годишњих извештаја о 

квалитету рада, о раду тимова и радних група и о 

пројектима који се реализују, као и давање смерница за 

даљи рад 

 

Анализирање и критичко преиспитивање корака и 

процедура при планирању, праћењу, документовању и 

вредновању, односно самовредновању рада установе и 

предлагање начина за њихово унапређење 

 

 

Током године 

 

 

По потреби током 

године 

 

Током године 

 

 

 

Два пута 

годишње 

 

 

 

 

Крајем године 

 

 

 

Планирање и 

праћење 

властитог рада 

Израда годишњег плана рада психолога 

 

Израда месечних планова рада психолога 

 

Планирање и вођење документације о свом рду 

(дневник рада, евиденција о раду са васпитачима, 

децом, родитељима, истраживањима...) 

 

Планирање учешћа у васпитној пракси и сарадња са 

васпитачима у складу са приоритетима промене 

васпитне праксе 

 

Израда плана сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја у складу са приоритетима у 

промени праксе предшколске установе и стандардима 

компетенција стручног сарадника у редшколској 

установи 

Стручно усавршавање организовањем и похађањем 

различитих облика интерног стручног усавршавања у 

установи 

Јул, август 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Јул, август 

 

 

 

 

Током године 
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Стручно усавршавање похађањем акредитованих 

програма који се организују у установи 

 

Учешће на стручним конференцијама 

 

Учешће на окружним стручним конференцијама 

 

Учешће у активностима и обукама у оквиру пројекта 

СУПЕР 

 

 

 

До два пута 

годишње 

 

Током године 

 

Током године 

 

Током године 

 

2. Подручје развијања заједнице предшколске установе 

ОБЛАСТ РАДА ПОСЛОВИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Развијање 

заједнице учења 

кроз сарадњу 

колектива 

Иницирање различитих истраживања у циљу 

преиспитивања конкретне праксе и покретања промена 

и унапређивања квалитета праксе, нарочито у оквиру 

тимова за самовредновање рада и за ОКРУ 

 

Учествовање у раду Васпитно-образовног већа и 

Актива васпитача и медицинских сестара-васпитача, у 

раду педагошког колегијума кроз извештавање и 

инструктивни рад 

 

Координисање и инструктивни рад са координаторима 

тимова у организовању рада тимова 

 

Учествовање у раду тима за самовредновање рада, за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, за заштиту 

од насиља 

 

Учествовање у раду тима за уређивање заједничких 

простора, еко-тима 

 

Учествовање у раду тимова за пружање додатне 

подршке деци 

 

Сарадња и пружање подршке члановима тима за 

инклузивно образовање, за ПиС програме, за 

професионални развој, Актива за развојно планирање 

 

Учествовање у раду комисије за пријем деце 

 

Током године 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Континуирано 

 

 

 

Током године 

 

 

Јун, јул 
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Планирање и координација учешћа запослених у 

активностима актуелних пројеката (СУПЕР...) 

 

Организација и вођење WANDA састанака у циљу 

заједничког преиспитивања праксе 

 

Сарадња са директором, помоћником директора и 

давање мишљења у преиспитивању одлука и 

активности различитих домена установе у циљу 

квалитетног остваривања васпитно-образовног рада 

као примарне делатности установе 

 

Сарадња са директором, помоћником директора, 

логопедом и другим сарадницима у организацији рада 

тимова и Актива 

 

Сарадња са директором, помоћником директора, 

логопедом и васпитачима у планирању и спровођењу 

активности за јачање сарадничких односа у колективу 

и грађење односа поверења и уважавања – едукација о 

тимском раду, асертивној комуникацији 

 

Давање мишљења и сарадња са директором, 

помоћником директора, логопедом и васпитачима у 

решавању проблемских ситуација у колективу 

 

Давање мишљења приликом набавке стручне 

литературе, намештаја и опреме, материјала, играчака 

и средстава за васпитно-образовни рад 

 

Сарадња са логопедом, дефектологом васпитачем и 

васпитачима на пословима који се тичу рада са децом 

којој је потребна додатна подршка – израда и ревизија 

педагошких профила, предлагање мера прилагођавања 

 

Пружање подршке менторима и приправницима у 

организацији заједничког рада и учествовање у раду 

комисије за проверу савладаности програма за увођење 

у посао приправника 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 По потреби 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 
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Правовремено информисање свих запослених о 

актуелним стручним дешавањима у установи и њихово 

сврсисходно укључивање 

 

Организовање и пружање подршке у организацији 

различитих облика хоризонталног учења унутар 

установе 

Током године 

 

 

 

Током године 

Сарадња са 

породицом 

Прикупљање података од родитеља, односно 

старатеља који су  од значаја за упознавање детета и 

праћење његовог развоја, а нарочито приликом уписа 

деце у вртић 

 

Подршка јачању родитељских компетенција 

информисањем о психолошким карактеристикама 

њихове деце 

 

Саветодавни  рад са родитељима, односно 

старатељима деце која имају различите  тешкоће у 

развоју, учењу и понашању 

 

Саветодавни рад и сарадња са родитељима, односно 

старатељима на пружању подршке деци која похађају 

предшколску установу уз мере прилагођавања 

 

Пружање психолошке помоћи родитељима, односно 

старатељима чија су деца у акцидентној  кризи 

 

Едукација родитеља о припреми и адаптацији деце на 

вртић 

 

Едукација родитеља о припреми деце за полазак у 

школу 

 

Упознавање родитеља са припремним предшколским 

програмом и успостављање реалних очекивања 

 

Јачање родитељских васпитних компетенција кроз 

едукацију из области васпитања деце (игра деце, 

простор као трећи васпитач, модерна технологија, 

самосталност деце...), као и размена у циљу грађења 

заједничког разумевања 

 

 

Почетком и током 

године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

По потреби током 

године 

 

 

Јул, септембар 

 

 

Март 

 

 

Август, септембар 

 

 

 

 

Током године 
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Јачање родитељских компетенција кроз реализацију 

програма “Подршка, не перфекција” Фондације Новак 

Ђоковић 

 

Сарадња са Саветом родитеља, информисање и 

укључивање родитеља у процес самовредновања рада 

установе 

 

У сарадњи са институцијама здравствене и социјалне 

заштите развијање различитих начина информисања 

родитеља о важности предшколског васпитања и 

образовања 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

Сарадња са 

локалном 

заједницом 

 

Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и 

другим институцијама значајним за остваривање 

циљева васпитно-образовног рада и добробити деце 

 

Сарадња са психолозима и стручним сарадницима који 

раде у школама на територији општине у припреми и 

организацији заједничких активности 

 

Сарадња са ИРК, Центром за социјални рад, 

Здравственим центром, Заводом за патологију говора, 

Институтом за ментално здравље у вези деце којој је 

потребна додатна подршка 

 

Сарадња са надлежним Министарством и Заводима у 

вези различитих дописа, едукација 

 

Сарадња са Фондацијом Новак Ђоковић у 

организацији и реализацији програма „Подршка, не 

перфекција“ 

 

Сарадња са представницима и установама укљученим 

у пројекат СУПЕР  

 

Промовисање програма предшколске установе у 

локалној заједници, ажурирање интернет странице 

установе 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Октобар и током 

године 

 

 

 

Током године по 

потреби 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 Током године 

 

 

 

Током године 
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Сарадња са васпитачима у идентификовању места у 

локалној заједници која су подстицајна за игру и 

истраживање деце као и за обезбеђивање материјала за 

игру и успостављање сарадње 

 

 

Током године 

Јавно 

професионално 

деловање 

стручног 

сарадника 

 

Промовисање важности квалитетног предшколског 

васпитања и образовања у стручној и друштвеној 

јавности 

 

Учествовање у раду Удружења стручних сарадника и 

сарадника ПУ Србије, Актива директора и стручник 

сарадника, Актива стручних сарадника и сарадника ПУ 

браничевског и подунавског округа, Актива 

педагошких радника са звањем 

 

Размена и сарадња са психолозима и стручним 

сарадницима који раде у другим предшколским 

установама 

 

Учешће на стручним скуповима, трибинама, у 

медијима 

 

Припрема, презентовање и публиковање стручних 

радова 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића 

ОБЛАСТ РАДА ПОСЛОВИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Подршка 

васпитачима у 

развијању 

реалног програма 

Сарадња са васпитачима приликом боравка у 

васпитним групама, заједничко преиспитивање и 

предлагање конкретних акција, укључивање у 

развијање реалног програма 

 

Подстицање сарадње између васпитача и других 

служби у установи по питањима која су значајна за 

развијање реалног програма у вртићу 

 

Подршка васпитачима у планирању тема/пројеката 

заснованих на принципима развијања реалног 

програма 

 

Током године 

 

 

 

 

По потреби 

 

 

 

Током године 
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Пружање подршке и непосредно учешће у уређивању 

заједничких простора вртића у оквиру тима 

 

Менторски рад са васпитачима у оквиру пројекта 

СУПЕР на грађењу инспиративне средине за 

интегрисано учење 

 

Пружање подршке васпитачима при укључивању 

породице у развијање реалног програма и у 

остваривању различитих облика сарадње са породицом 

 

Пружање подршке васпитачима у развијању вршњачке 

и вртићке заједнице 

 

Повезивање са установама и организацијама у 

непосредном окружењу, идентификовање 

подстицајних места за игру и истраживање и 

укључивање појединих представника заједнице 

 

 

Континуирано  

 

 

 

Током године 

 

 

Почетком и током 

године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

Подршка 

трансформацији 

културе вртића 

Организација заједничких састанака са разменама о 

тематском и пројектном планирању, преиспитивању 

димензија реалног програма 

 

Информисање васпитача о култури и структури 

установе и усмеравање ка њиховом критичком 

преиспитивању 

 

Подршка васпитачима у заједничком преиспитивању 

културе и структуре вртића у оквиру тимова, Актива, 

WANDA групе 

 

Сарадња и инструктивни рад са васпитачима на 

анализирању и осмишљавању различитих начина 

коришћења педагошке документације  

 

Пружање подршке васпитачима у развијању 

професионалних знања и умења усмеравањем на учење 

кроз акцију у контексту властите праксе 

 

Пружање подршке васпитачима и родитељима у 

грађењу односа поверења, међусобног уважавања, 

отворене комуникације и дијалога 

Минимум два 

пута годишње 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 
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Подршка у учењу 

и развоју деце 

Пружање подршке васпитачима у праћењу и 

документовању дечјег учења и развоја кроз заједничку 

анализу, преиспитивање функција документовања и 

давање предлога 

 

Припрема различитих инструмената за праћење развоја 

деце и сарадња са васпитачима у циљу адекватне 

примене и унапређивања 

 

Учествовање у припреми и изради педагошких 

профила и мера прилагођавања за децу којој је 

потребна додатна подршка 

 

Сарадња са ТИО у праћењу и вредновању примене 

мера индивидуализације 

 

Сарадња и давање мишљења васпитачима и ТИО у 

вези активног учешћа деце којима је потребна додатна 

подршка у животу групе 

 

Учествовање у континуираном праћењу и подстицању 

напредовања деце у развоју и учењу 

 

Процена интелектуалних способности деце применом 

стандардизованих инструмената  

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Октобар, 

новембар 

 

 

Једном у 3 месеца 

 

 

 

Једном у 3 месеца 

 

 

Током године 

 

 

По потреби 

Праћење, 

документовање и 

вредновање 

реалног програма 

Посматрање и документовање различитих ситуација у 

развијању реалног програма у вртићу,  приказ примера 

инспиративне праксе и покретање дискусије са 

васпитачима  

 

Сарадња са васпитачима и осмишљавање различитих 

стратегија и инструмената за праћење и вредновање 

програма 

 

Сарадња са васпитачима у коришћењу инструмената за 

вредновање програма, а у циљу његовог даљег 

развијања 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 
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4. Специфични послови психолога 

ПОСЛОВИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

– учествовање у формирању васпитних група у оквиру комисије за пријем 

деце 

 

– сарадња са васпитачима и породицом на препознавању, указивању значаја 

и креирању окружења у којем су деца заштићена од насиља, злостављања и 

занемаривања у оквиру тима за заштиту од насиља 

 

– подршка запосленима у њиховом професионалном и личном развоју – 

планирање професионалног развоја, отпорност на стрес и изгарање на послу, 

едукација о различитим темама 

 

– подршка деци и породици у превазилажењу тешкоћа у периодима 

транзиције – едукација родитеља и активности са децом у вези поласка у 

вртић, поласка у школу 

 

– пружање психолошке помоћи детету које има развојне, емоционалне и 

социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања 

 

– пружање подршке васпитачима и саветодавни рад у превазилажењу 

специфичних потешкоћа код деце 

 

– сарадња са родитељима и личним пратиоцима у остваривању додатне 

подршке деци 

 

– саветодавни рад са родитељима, посебно у осетљивим периодима за 

породицу 

 

– успостављање сарадње са школом у циљу остваривања континуитета у 

раду са децом, посебно децом којој је потребна додатна подршка, 

организација заједничких активности за децу, размене информација 

 

Јун, јул  

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Крајем радне 

године 

 

 

Током године по 

потреби 

 

Током године по 

потреби 

 

Током године по 

потреби 

 

Током године по 

потреби 

 

 

Током године 
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19.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА-ЛОГОПЕДА 
 

1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске установе 

ОБЛАСТ РАДА ПОСЛОВИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда 

докумената 

установе 

Учешће у изради Годишњег плана рада установе 

 

Учешће у усаглашавању стратешких докумената 

предшколске установе са текућим изменама 

 

Стручна подршка у планирању различитих облика и 

програма васпитно-образовног рада, заснована на 

континуираној анализи потреба деце и породице, 

капацитета установе и потенцијала локалне заједнице 

 

Учешће у планирању ритма живота и рада у 

предшколској установи у складу са специфичностима 

узраста и потрбама деце 

 

Планирање начина пружања додатне подршке деци и 

породици у предшколској установи 

 

Јул-Август 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

Праћење, 

документовање и 

вредновање 

праксе установе 

Дефинисање начина континуираног праћења и 

вредновања реализације стратешких докумената 

установе 

 

Критичко преиспитивање анализирање стратегија и 

планова  дефинисаних у стратешким документима 

установе и дефинисање смерница за даљи рад 

 

Планирање начина самовредновања и учешће у 

реализацији самовредновања као континуираног 

процеса истраживања и учења у пракси 

 

Рад на развијању инструмената за праћење планираних 

активности на нивоу установе 

 

Припрема периодичних и годишњних извештаја о раду 

установе о раду појединих тимова и радних група и о 

пројектима који се реализују, као и давање смерница за 

даљи рад 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 
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Анализирање и критичко преиспитивање корака и 

процедура при планирању, праћењу, документовању и 

вредновању, односно самовредновању рада установе и 

предлагање начина за њихово унапређење 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Планирање и 

праћење 

властитог рада 

Планирање и вођење документације о свом раду у 

складу са правилником којим се уређује ова област; 

– планирање учешћа у васпитној пракси одређеног 

вртића, односно објекта предшколске установе 

(динамика долазака и начина учешћа) у складу са 

приоритетима промене васпитне праксе; 

– планирање и усклађивање властитог професионалног 

развоја и стручног усавршавања са приоритетима у 

промени праксе предшколске установе, приоритетима 

система сталног стручног усавршавања и 

професионалног развоја запослених у образовању и 

стандардима компетенција стручног сарадника у 

предшколској установи. 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током годинее 

 

 

 

2. Подручје развијања заједнице предшколске установе 

ОБЛАСТ РАДА ПОСЛОВИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Развијање 

заједнице учења 

кроз сарадњу 

колектива 

Иницирање истраживања у установи у циљу 

преиспитивања конкретне праксе и покретања акција 

промене праксе; 

– покретање и вођење критичког преиспитивања 

културе и структуре установе кроз истраживања 

појединих димензија структуре и културе установе; 

 - учествовање у раду васпитно-образовног већа, 

педагошког колегијума, актива, тимова и комисија на 

нивоу установе који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или пројекта у области 

васпитања и образовања; 

– иницирање укључивања предшколске установе у 

пројекте истраживачких институција, носилаца 

образовне политике и партнерских институција и 

организација; 

– пружање стручне подршке директору, сагледавањем 

услова и ресурса и отварањем питања која помажу да 

се подробније преиспитују и усклађују одлуке и 

активности из различитих домена рада установе 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 
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(васпитно-образовне, здравствено-превентивне, 

финансијске, правне...) у циљу квалитетног 

остваривања васпитно-образовног рада као примарне 

делатности установе; 

– сарадња са директором, стручним сарадницима и 

сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација; 

– сарадња са директором и стручним сарадницима у 

планирању и спровођењу активности за јачање 

сарадничких односа у колективу и грађење односа 

поверења и уважавања; 

– сарадња са директором и стручним сарадницима у 

решавању проблемских ситуација у колективу, 

стварањем услова за отворену, аргументовану и 

конструктивну комуникацију; 

– сарадња са директором, другим стручним 

сарадницима и сарадницима при набавци намештаја и 

опреме, материјала, играчака и средстава за васпитно-

образовни рад, организацији конкурса, организацији 

боравка деце у природи (зимовања, летовања, излета и 

сл.); 

– сарадња у оквиру тима за инклузивно образовање на 

координацији активности у пружању додатне подршке 

деци кроз планирање мера индивидуализације и израду 

индивидуалног образовног плана; 

– правовремено информисање свих запослених о 

актуелним стручним дешавањима у установи и њихово 

сврсисходно укључивање; 

– конципирање и организовање различитих облика 

хоризонталног учења унутар установе и са другим 

установама; 

– учествовање у набавци стручне литературе и 

организовање прилика за анализу (критичко читање) 

стручне литературе заједно са васпитачима и другим 

стручним сарадницима. 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

Сарадња са 

породицом 

 - Упознавање породице са концепцијом програма 

васпитно-образовног рада; 

– анализирање потреба породице у односу на програм, 

укључивање и разумевање њихове перспективе, у 

циљу планирања различитих облика сарадње и начина 

учешћа; 

Током године 

 

Током године 
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– учешће у планирању и реализовању активности 

којима се код породице подржава осећање 

добродошлице, позваности на учешће и припадништва 

вртићкој заједници; 

– идентификовање препрека за учешће породице и 

давање предлога мера и активности за њихово 

превазилажење; 

– размена информација са породицом значајних за 

укључивање детета у вртић; 

– пружање стручне подршке породици у за њу 

осетљивим периодима и према специфичним 

потребама породице; 

– планирање и организовање различитих начина 

повезивања породице и установе кроз организацију 

састанака, трибина, заједничких акција, дружења, 

онлајн комуникацију и др.; 

– планирање и реализација различитих начина размене 

са породицом о кључним васпитно-образовним 

питањима и темама, у циљу грађења заједничког 

разумевања; 

– укључивање перспективе породице у процесе 

вредновања рада установе и квалитета програма; 

– иницирање и подршка квалитетнијем учешћу Савета 

родитеља у раду установе; 

– осмишљавање и реализација различитих начина 

пружања подршке родитељима у јачању њихових 

родитељских компетенција; 

– у сарадњи са институцијама здравствене и социјалне 

заштите, мапирање породица из друштвено осетљивих 

група и развијање различитих начина информисања 

родитеља о важности укључивања деце и начинима 

остваривања додатне подршке у систему предшколског 

васпитања и образовања. 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

Сарадња са 

локалном 

заједницом 

- Промовисање програма предшколске установе у 

локалној заједници у складу са вредностима на којима 

се заснива програм; 

– заједничко учешће у креирању и ажурирању 

структуре и садржаја на званичној интернет страници 

установе и/или страници установе на друштвеним 

мрежама; 

 

Током године 

 

 

Током године 
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– иницирање сарадње и учешће у раду комисија на 

нивоу локалне самоуправе које се баве унапређивањем 

положаја деце, образовањем и условима за раст и 

развој деце; 

 - идентификовање места у локалној заједници која су 

подстицајна за игру и истраживање деце и учешће у 

обезбеђивању могућности њиховог коришћења; 

– сарадња са музејима, школама, културним и 

спортским организацијама и удружењима у 

коришћењу њихових простора, реализацији 

заједничких активности и заједничко осмишљавање 

понуде програма; 

– идентификовање потенцијалних ресурса у локалној 

заједници за обезбеђивање материјала и дидактичких 

средстава и успостављање институционалне сарадње; 

– пружање стручног доприноса у иницијативама и 

догађајима на локалном нивоу намењених деци и 

породици; 

– сарадња са установама и организацијама на локалном 

нивоу које се баве образовањем, здравственом и 

социјалном заштитом деце. 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Јавно 

професионално 

деловање 

стручног 

сарадника 

– Промовисање важности квалитетног предшколског 

васпитања и образовања у стручној и друштвеној 

јавности учествовањем на скуповима, трибинама, у 

медијима и сл.; 

– умрежавање са стручним сарадницима ван установе, 

укључивање и деловање у раду стручног друштва, 

струковних удружења, стручним телима, комисијама; 

– укључивање у консултовање и израду докумената и 

дефинисању мера образовне политике; 

– реализовање и промовисање акција и активности које 

су резултат заједничког рада стручних сарадника као и 

стручних сарадника и васпитача; 

– публиковање стручних радова. 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

Током године 

3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића 

ОБЛАСТ РАДА ПОСЛОВИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Подршка 

васпитачима у 

развијању 

реалног програма 

-Укључивање у развијање реалног програма давањем 

предлога за промену и кроз непосредно учешће; 

– континуирано организовање заједничких састанака 

са васпитачима у вртићу, боравак у васпитним групама  

и остваривање конкретних заједничких акција; 

Током године 

 

Током године 
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– иницирање сарадње и дијалога између васпитача и 

других служби у установи (техничка служба, 

превентива...) по питањима која су значајна за 

развијање реалног програма у вртићу; 

– подршка васпитачима у планирању тема/пројеката 

заснованих на принципима развијања реалног 

програма; 

– пружање стручне подршке васпитачима у 

овладавању стратегијама развијања реалног програма; 

– пружање подршке и непосредно учешће у уређивању 

свих простора вртића, у складу са критеријумима 

квалитетног физичког окружења; 

– пружање подршке васпитачима при укључивању 

породице у развијање реалног програма и у 

остваривању различитих облика сарадње са 

породицом; 

– пружање подршке васпитачима у развијању 

вршњачке и вртићке заједнице; 

– повезивање са установама и организацијама у 

непосредном окружењу, идентификовање 

подстицајних места за игру и истраживање и 

укључивање појединих представника заједнице. 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

Током Године 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

Подршка 

трансформацији 

културе вртића 

– Иницирање различитих начина рефлексивног 

преиспитивања димензија реалног програма у 

договору са васпитачима; 

– иницирање и подржавање континуитета заједничких 

састанака васпитача на нивоу вртића; 

– рад са васпитачима на преиспитивању културе и 

структуре конкретног вртића (кроз преиспитивање 

неписаних правила, начина доношења одлука, 

временске организације, спајање група, учесталости и 

смислености боравка на отвореном и у просторима 

локалне заједнице); 

– покретање и усмеравање истраживања практичара ка 

критичком преиспитивању културе и структуре дечјег 

вртића; 

– сарадња са васпитачима на анализирању и 

осмишљавању различитих начина коришћења 

педагошке документације у циљу покретања дијалога 

са децом, породицом и колегама; 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

92 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

– пружање подршке васпитачима у развијању 

професионалних знања и умења усмеравањем на учење 

кроз акцију у контексту властите праксе; 

– пружање подршке васпитачима и родитељима у 

грађењу односа поверења, међусобног уважавања, 

отворене комуникације и дијалога. 

Током године 

 

 

Током године 

Подршка у учењу 

и развоју деце 

-Пружање подршке васпитачу у праћењу и 

документовању дечјег учења и развоја кроз заједничку 

анализу, преиспитивање функција документовања и 

давање предлога; 

– учествовање у праћењу примене мера 

индивидуализације и припреми индивидуалног 

образовног плана за дете; 

– учествовање у сагледавању и процени услова за упис 

и боравак деце којој је потребна додатна подршка као 

и у развијању стратегија за додатну подршку деци и 

њиховом активном учешћу у животу групе. 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

Праћење, 

документовање и 

вредновање 

реалног програма 

 - Посматрање и документовање различитих ситуација 

у развијању реалног програма у вртићу и покретање 

дијалога са васпитачима о значењу тих ситуација; 

– заједнички рад са васпитачима на развијању и 

критичком преиспитивању различитих стратегија 

праћења, документовања и вредновања програма; 

– сарадња са васпитачима у креирању и коришћењу 

инструмената за вредновање програма, а у циљу 

његовог даљег развијања. 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

4. Специфични послови логопеда 

ПОСЛОВИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  Планирање активности и акција у предшколској установи којима се 

креира подстицајна говорно-језичка средина за учење деце; 

– давање стручних предлога, планирање набавке специфичних 

материјала и дидактичких средстава; 

– пружање стручне подршке васпитачима за интегрисање поступака 

корекције говорно-језичких сметњи у различитим ситуацијама делања у 

вртићу; 

– превентивно-корективни рад и вежбе логомоторике интегрисане у 

ситуационо учење деце у групи; 

– рад са васпитачима на препознавању одступања у говорно-језичком 

развоју деце, посебно на раном узрасту; 

– пружање подршке јачању компетенција васпитача у области 

комуникације са децом, посебно са децом која имају специфичне говорно-

Током године 

 

По потреби 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

Током године 
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језичке сметње; 

– учествовање у праћењу и вредновању примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног плана за децу којој је 

потребна додатна подршка; 

– пружање подршке и оснаживање родитеља у препознавању, 

разумевању и превазилажењу говорно-језичких проблема деце путем 

различитих облика сарадње са породицом 

        - третман неправилности у изговору појединих гласова, као што су 

умекшавање и замена неких гласова из групе африката и фрикатива 

         - рад са децом која имају потпуну немогућност изговора гласова, као 

што су: ,,р“, ,,љ“, ,,њ“, ,,л“ и појачани назални, латерални или интердентални 

(врскави) изговор већег броја гласова или јача назална (уњкава), обојеност 

целог говора 

           - рад са децом која муцају, говоре одвише брзо, брзоплето, 

неразговетно или патолошки споро, која су ван групе вербално флуентна, а  

у  групи доживљавају емоционално-физиолошке блокаде, страх од говора, 

говорну несигурност или немогућност језичке интерпретације под 

специфичним говорним околностима 

             - учествовање у формирању васпитних група у оквиру комисије за 

пријем деце 

Током године 

 

 

По потреби 

 

 

Током године 

 

Континуирано 

 

Континуирано 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

Јун - Јул 

 
 

19.5. ПЛАН РАДА ДЕФЕКТОЛОГА ВАСПИТАЧА 
 

Табела бр.31: План активности дефектолога васпитача 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

I. ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ  

РАДА  

 

Израда годишњег плана рада олигофренолога 

 

Израда личног плана стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

 

Израда месечних планова рада олигофренолога 

 

Израда плана за корективно-стимулативни рад 

са децом којој је потребна додатна подршка у 

раду 

 

Израда педагошких профила и 

индивидуалиуованог начина рада за децу којој 

је потребна додатна подршка у раду 

 

Јун, јул 

 

Јун, јул 

 

 

Током године 

 

Октобар, новембар 

и током године 

 

 

Октобар, новембар 

и током године 
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Израда плана транзиције за децу која прелазе из 

предшколске установе у основну школу 

Април, мај 

II. ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА  

 

Праћење усклађености програмских захтева за 

рад са децом којој је потребна додатна подршка 

у раду 

 

Израда годишњег извештаја о раду дефектолога 

васпитача 

 

Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања деце у развоју  

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализованог начина рада за децу којој је 

потребна додатна подршка у раду 

 

До два пута 

годишње 

 

 

Јун, јул 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

III. РАД СА 

ВАСПИТАЧИМА 

 

Пружање подршке васпитачима у планирању и 

реализацији непосредног васпитно-образовног 

рада са децом којој је потребна додатна 

подршка у раду 

 

Сарадња са васпитачима око израде и ревизије  

педагошких профила, израде  

индивидуализованих начина рада  

 

Иницирање и пружање стручне подршке 

васпитачима у одабиру и адекватном 

коришћењу адаптираних метода рада  

 

Пружање стручне подршке васпитачима при 

прилагођавању дидактичког материјала, 

простора, намештаја и околине потребама деце 

којој је потребна додатна подршка у раду 

 

Оснаживање васпитача за рад са децом којој је 

потребна додатна подршка у раду и са децом из 

осетљивих друштвених група и предлагање 

поступака који доприносе њиховом развоју 

 

Пружање подршке васпитачима у раду са 

родитељима, односно старатељима деце којој је 

потребна додатна подршка у раду и са децом из 

осетљивих друштвених група 

 

Током године 

 

 

 

Октобар, новембар, 

на свака три месеца 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 
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IV. РАД СА 

ДЕЦОМ 

 

Идентификовање деце којој је потребна додатна 

подршка у раду  

 

Индивидуални корективни рад у циљу 

превазилажења постојећих сметњи кроз 

оснаживање и развој преосталих способности 

 

Корективно-стимулативни рад и оспособљавање 

за укључивање у ширу друштвену заједницу 

 

Пружање подршке деци за коју се обезбеђује 

рад по педагошком профилу и 

индивидуализованом начину рада 

 

Учешће у заједничкој  процени напредовања 

деце 

 

Пружање подршке деци у процесу адаптације на 

вртић 

Октобар, новембар 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Септембар, октобар 

V. РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

 

Индивидуални и информативни разговори са 

родитељима, односно старатељима 

 

Саветодавни рад са родитељима, односно 

старатељима деце који имају различите тешкоће 

у развоју, учењу и понашању 

 

Сарадња са родитељима, односно старатељима 

на пружању подршке деци која уче по 

индивидуализованом начину рада 

 

Сарадња и пружање  подршке  родитељима да 

препознају и разумеју развојне потребе и 

проблеме детета, тешкоће у адаптацији, 

социјалне и емоционалне проблеме, као и 

сметње у психофизичком развоју 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 
VI. РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА И 

ЛИЧНИМ 

ПРАТИОЦИМА 

ДЕЦЕ 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на решавању различитих потреба 

установе 

 

Континуирана сарадња са психологом и 

логопедом на пословима који се везани за рад са 

децом којој је потребна додатна подршка у раду  

 

Током године 

 

 

 

Током године 
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Редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са психологом и логопедом 

 

Сарадња са стручним сарадницима на припреми 

и реализацији разних облика стручног 

усавршавања у установи 

 

Сарадња са личним пратиоцима деце на 

координацији и извођењу активности у 

пружању подршке деци којој је потребна 

додатна подршка у раду 

 

Сарадња са службом ПЗЗ на решавању 

различитих потреба установе 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 
Током године 

 

 

 

Током године 

VII. РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 

Учествовање у раду Васпитно-образовног већа, 

Актива васпитача и медицинских сестара 

васпитача и Актива васпитача издвојених 

објекта и одељења 

 

Учествовање у раду тима за инклузивно 

образовање и у раду тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

Координирање и учествовање у раду  тима за 

професионални развој  

 

Учешће у раду Актива стручних сарадника и 

сарадника браничевског и подунавског округа 

 

Током године 

 

 
Током године 

 

 
Током године 

 

 

 

Током године 

VIII. САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМ

А, УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ  

 

Сарадња са образовним, здравственим и 

социјалним институцијама(школама, домом 

здравља, центром за социјални рад) 

 

Сарадња са локалном заједницом на 

остваривању циљева васпитно образовног рада 

и добробити деце 

 

Размена и сарадња са олигофренолозима и 

стручним сарадницима који раде у другим 

предшколским установама 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 
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Размена и сарадња са другим стручним 

сарадницима који раде у школама на територији 

општине 

 

Учешће у раду удружења медицинских сестара 

браничевског округа 

 

Учешће у раду стручних сарадника 

предшколских установа Србије 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

IX. ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ  

 

Вођење евиденције о сопственом раду 

 

Вођење документације о сталном стручном 

усавршавању 

 

Израда извештаја у оквиру годишњег извештаја 

о раду 

 

Вођење документације о раду са децом у 

установи 

 

Вођење евиденције о раду са родитељима  

 

Вођење евиденције о сарадњи са другим 

институцијама 

 

Стручно усавршавање праћењем акредитованих 

програма у установи 

 

Стручно усавршавање праћењем стручне 

литературе, конференција, вебинара, учешћем у 

активностима стручног удружења   

 

Размена искуства са другим дефектолозима на 

подручју васпитања и образовања 

 

Учествовање у организованим облицима 

размене искуства и сарадње са другим стручним 

сарадницима психолозима, педагозима, 

логопедима, социјалним радницима. 

Током године 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 
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19.6. ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ ПРЕВЕНТИВНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Табела бр.32: План активности службе ПЗЗ 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Поштовање правила HACCP 

 
Током године 

Свакодневни увид у хигијенско и санитарно стање у објекту и 

прослеђивање информација директору и представнику санитарне 

инспекције, указивање на потребе и сарадња са службама које врше 

дезинфекцију, дератизацију и дезинсекцију објекта, вођење и чување 

документације; 

 

Током године 

Обезбеђивање правиланог распоред оброка уз праћење физиолошког 

размака; 

 

Током године 

Свакодневни  увид у намирнице и дистрибуирање хране по васпитним 

групама и количину дистрибуиране хране; 

 

Током године 

Свакодневно праћење здравственог стања деце; 

 
Током године 

Сарадња  са Домом здравља ради увида у здравствено стање деце и 

хигијенско-санитарно стање и спровоћење  мера превентивно 

здравствене заштите; 

 

Током године 

У сарадњи са Домом здравља (Дечјим диспанзером и Стоматолошком 

службом) организовање редовне прегледе деце; 

 

Током године 

Сарадња са Патронажном службом Дома здравља у смислу организовања 

предавања за децу,родитеље и запослене на тему правилног очувања 

здравља; 

 

Током године 

У сарадњи са Домом здравља обезбеђивање  адекватаног медицинског 

надзора деце по потреби; 

 

Током године 

Сарадња са одељењем физијатрије Опште болнице у Петровцу; 

 
Током године 

Сарадња са Црвеним крстом по потреби; 

 
Током године 
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Спровођење мера превентивне здравствене заштите и сарадња са 

регионалним ЗЗЈЗ; 
Током године 

Редовне обиласци издвојених одељења Током године 

Сарадња са Ветеринарским специјалистичким институтом Пожаревац; 

 
Током године 

Збрињавање деце код повреда,обавештавање родитеља и руководства; 

 
Током године 

Прикупља здравствене потврде и евидентира узроке одсуствовања деце; 

 
Током године 

Вођење документације из делокруга рада (евиденција здравствених 

листова, дневници рада и реализација неге и превентивне здравствене 

заштите, учествује у изради табела за праћење раста и развоја,чек листе); 

 

Током године 

Прикупљање података о здравтвеном стању деце по пријему у установу; 

 

Септембар, 

октобар 

Непосредна сарадња са родитељима кроз индивидуалне разговоре и 

родитељске састанке у циљу унапређивања здравственог васпитања; 

 

Током године 

Патронажне посете у случајевима тежих инфекективних болести са 

компликацијама, фрактура и повреда у породици и здравственој 

установи; 

Требовање санитетског и потрошног материјала и праћење њихове 

потрошње; 

 

Током године 

Требовање и праћење потрошње средстава за хигијену и дезинфекцију; Током године 

Контролише и упућује раднике објеката на санитарни преглед; Октобар, март 

Присуствује свим облицима стручног усавршавања из области 

превентивно-зрдавствене заштите; 

 

Током године 

Рад са децом на изналажењу идеалних радних услова, исправно седење, 

лежање и телесно држање;   

 

Током године 

Рад на раном откривању и лечењу деформитета кичме и стопала;  

 
Током године 

Рад код оболеле или повређене деце на поновном успостављању 

најоптималнијих услва за рад и свакодневни живот; 

 

Током године 

Информише васпитача и родитеља о терапијском циљу у току 

индивидуалног рада са дететом;  

 

Током године 



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

100 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

Индивидуални рад са децом након оперативних захвата у оквиру 

кинезитерапије; 

 

Током године 

Спровођење свих предложених мера, заштите,превенције, дезинфекције 

у вези COVID 19; 

 

Током године 

Активно учествује у раду стручних органа установе (Васпитно-

образовно веће, стручни активи медицинских сестара и васпитача, 

педагошки колегијуми, стручна служба); 
Током године 

Учешће у раду еко школе 

 
Током године 

Учешће у изради Годишњег плана и Извештаја о раду установе; 

 
Јун, јул 

Учешће у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања; 

 
Током године 

Учешће у раду тима за реаговање у ванредним ситуацијама; 

 
По потреби 

Kомисија за уређивање дворишта установе; 

 
Током године 

Остали послови по налогу директора. 

 
Током године 
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19.7. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА МЕНТОРА И 

ПРИПРАВНИКА 
 

Табела бр.33: Приправници и ментори у 2021/22. години                    

ПРИПРАВНИЦИ МЕНТОРИ 

 Катарина Обрадовић, васпитач  Ана Миленковић, васпитач 

 Наташа Грујић, васпитач  Драгица Божиловић, васпитач 

 Милица Страјиновић, васпитач  Биљана Лукић, васпитач 

 Maрија Угриновић, медицинска 

сестра васпитач  

 Златица Миленковић, медицинска       

сестра васпитач 

 Маријана Петковић, медицинска 

сестра васпитач 

 Зорица Николић, медицинска сестра 

васпитач 

 

Табела бр.34: План заједничког рада 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН ЗАЈЕДНИЧКОГ РАДА МЕНТОРА  И ПРИПРАВНИКА 

ВАСПИТАЧА 

 

Месец 
Активности у вртићу 

Стручно 

усавршавање 

васпитача 

приправника; 

вођење педагошке 

документације и 

евиденције 

Професионални 

портфолио (досије) 

васпитача 

приправника 

Први 

-Приправник присуствује 

активностима ментора (2 пута 

недељно), при чему ментор 

организује различите типове 

активности и демонстрира 

различите облике и методе 

рада 

-Сваку посећену активност 

ментор и приправник заједно 

анализирају 

-Ментор упознаје 

приправника са 

структуром програма 

васпитног и васпитно-

образовног рада 

-Ментор уводи 

приправника у процес 

планирања 

(годишњег, месечног, 

недељног) и 

припремања за 

активност  

-Ментор упућује 

приправника у вођење 

педагошке 

документације и 

евиденције 

-Ментор заједно са 

приправником формира 

његов професионални 

портфолио 

-Приправник 

евидентира запажања о 

посећеним 

активностима и 

прилаже их у свој 

портфолио 
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Други 

-Приправник присуствује 

активностима ментора (сваке 

друге недеље) 

-Ментор присуствује 

активностима приправника ( 

сваке друге недеље ) 

-Сваку посећену активност 

ментор и приправник заједно 

анализирају на основу 

белешки приправника и 

ментора 

-Ментор и приправник заједно 

планирају и одржавају 

родитељске састанке 

-Ментор и приправник заједно 

припремају различите 

манифестације (приредбе, 

прославе...) 

-Ментор пружа помоћ 

приправнику при 

припреми активности, 

с посебним освртом 

на циљеве и задатке 

-Ментор пружа помоћ 

приправнику у 

праћењу развоја и 

напредовања деце  

-Ментор упућује 

приправника у 

проблематику  

сарадње са породицом 

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације 

-Приправник 

евидентира своја 

запажањао o посећеним 

активностима и 

прилаже их у свој 

портфолио 

-Приправник прилаже 

припреме за активности 

-Ментор прилаже 

запажања и препоруке 

за  унапређивање рада 

 

 

Трећи 

-Ментор припрема месечни 

план посете приправника 

активностима других колега 

(исте или различите узрасне 

групе) 

-Приправник присуствује 

активностима других колега (1 

пут недељно) 

-Ментор присуствује 

активностима приправника (1 

пут недељно) 

-Сваку посећену и одржану 

активност ментор и 

приправник заједно 

анализирају на основу 

белешки приправника и 

ментора   

-Ментор пружа помоћ 

приправнику при 

припреми активности, 

с посебним освртом 

на тип и структуру 

активности 

-Ментор упућује 

приправника у процес 

самовредновања, 

евалуације и 

планирања 

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације 

-Приправник 

евидентира своја 

запажањао о посећеним 

активностима и 

прилаже их у свој 

портфолио 

-Приправник прилаже 

своје припреме за 

активности 

-Ментор прилаже своја 

запажања, препоруке за 

унапређивање рада и 

оцену поступања 

приправника по датим 

препорукама 

 

Четврт

и 

-Приправник присуствује 

активностима ментора (сваке 

друге недеље) 

-Ментор присуствује 

активностима приправника 

(сваке друге недеље) 

-Сваку посећену и одржану 

-Ментор пружа помоћ 

приправнику при 

припреми активности, 

с посебним освртом 

на облике рада, 

методе и дидактичка 

средства 

-Приправник 

евидентира своја 

запажања о посећеним 

активностима и 

прилаже их у свој 

портфолио 

-Приправник прилаже 
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активност ментор и 

приправник заједно 

анализирају на основу 

белешки приправника и 

ментора   

-Ментор помаже 

приправнику у вођењу  

педагошке 

документације и 

евиденције 

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације 

своје припреме за 

активности 

-Ментор прилаже своја 

запажања, препоруке за 

унапређивање рада и 

оцену поступања 

приправника по датим 

препорукама 

 

Пети 

-Приправник присуствује 

активностима ментора (сваке 

друге недеље) 

-Ментор присуствује 

активностима приправника 

(сваке друге недеље) 

-Сваку посећену и одржану 

активност ментор и 

приправник заједно 

анализирају на основу 

белешки приправника и 

ментора  

-Ментор и приправник заједно 

припремају различите 

манифестације (приредбе, 

прославе...) 

-Ментор упућује 

приправника у 

примену прописа из 

области васпитања и 

образовања (закони, 

правилници...) 

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације -

Ментор упућује 

приправника у 

проблематику  

сарадње са локалном 

средином 

-Приправник 

евидентира своја 

запажања о посећеним 

активностима и 

прилаже их у свој 

портфолио 

-Приправник прилаже 

своје припреме за 

активности 

-Ментор прилаже своја 

запажања, препоруке за 

унапређивање рада и 

оцену поступања 

приправника по датим 

препорукама 

Шести  

-Приправник присуствује 

активностима ментора (сваке 

друге недеље) 

-Ментор присуствује 

активностима приправника 

(сваке друге недеље) 

-Сваку посећену и одржану 

активност ментор и 

приправник заједно 

анализирају на основу 

беелешки приправника и 

ментора  

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације 

-Ментор и 

приправник 

анализирају 

досадашњи 

заједнички рад 

 

 

 

-Приправник 

евидентира своја 

запажања о посећеним 

активностима и 

прилаже их у свој 

портфолио 

-Приправник прилаже 

своје припреме за 

активности 

-Ментор прилаже своја 

запажања, препоруке за 

унапређивање рада и 

оцену поступања 

приправника по датим 

препорукама 

Седми  
-Ментор припрема месечни 

план посете приправника 

-Ментор организује 

разговор с 

-Приправник 

евидентира своја 
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другим облицима васпитно-

образовног рада 

(целодневни/ппп, рад по 

центрима интересовања, 

модел А/Б, додатни 

програми...) 

-Приправник присуствује 

другим облицима васпитно-

образовног рада ментора и 

других колега 

приправником на тему 

израде и коришћења  

дидактичких 

средстава и 

материјала  

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације 

-Ментор и 

приправник заједно 

процењују 

напредовање деце 

запажања о посећеним 

активностима и 

прилаже их у свој 

портфолио 

-Приправник прилаже 

своје припреме за 

активности и податке о 

израђеним 

дидактичким 

средствима и 

материјалима 

-Ментор прилаже своја 

запажања, препоруке за 

унапређивање рада и 

оцену поступања 

приправника по датим 

препорукама 

Осми 

-Приправник присуствује 

активностима ментора (сваке 

друге недеље)  

-Ментор присуствује 

активностима приправника 

(сваке друге недеље) 

-Сваку посећену и одржану 

активност ментор и 

приправник заједно 

анализирају на основу 

беелешки приправника и 

ментора   

-Ментор и приправник заједно 

планирају и одржавају 

родитељске састанке 

-Ментор пружа помоћ 

приправнику у 

осмишљавању 

поступака евалуације 

активности 

-Ментор уводи 

приправника у процес 

личног 

самовредновања и 

сталног стручног 

усавршавања 

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације 

-Приправник прилаже 

своје белешке о 

евалуацији активности 

-Приправник прилаже 

своје белешке о 

самовредновању 

Девети  

-Приправник, по сопственој 

жељи или по исказаној 

потреби, присуствује 

активностима ментора и 

других колега (примена нових 

метода и облика рада, 

употреба дидактичких 

средстава...) 

-Ментор, по исказаној 

потреби, присуствује 

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације 

 

-Приправник прилаже 

своје припреме за 

активност 

-Приправник прилаже 

своје белешке о 

евалуацији активности 

-Приправник прилаже 

своје белешке о 

самовредновању 
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активностима приправника 

Десети  

-Ментор и приправник врше 

заједничке припреме за нову 

радну годину 

-Ментор и 

приправник 

анализирају 

досадашњи 

заједнички рад 

-Ментор заједно са 

приправником 

анализира разне 

педагошке ситуације 

 

Једанае

сти  

-Приправник, по сопственој 

жељи или по исказаној 

потреби, присуствује 

активностима ментора и 

других колега 

-Ментор, по исказаној 

потреби, присуствује 

активностима приправника 

-Ментор и приправник заједно 

планирају и одржавају 

родитељске састанке 

-Консултативни рад 

ментора са 

приправником 

 

Дванаес

ти  

-Ментор помаже приправнику 

око избора и припреме 

активности за полагање у 

вртићу 

-Консултативни рад 

ментора са 

приправником 

 

Тринае

сти  

  -Ментор подноси 

извештај директору о 

оспособљености 

приправника за 

самостално извођење 

васпитно-образовног 

рада 
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19.8. ПЛАН РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Управни одбор броји 9 чланова. У складу са потребама установе, а на основу 

Статута и Закона о основама система васпитања и образовања, Управни одбор вршиће 

своју функцију у складу са законским прописима. 

 

Табела бр.35: План активности Управног одбора 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Усвајање Извештаја о раду установе за 2020/21. 

годину и Годишњег плана рада за 2021/22. 

годину  

Септембар  

Учешће у процесу самовредновања рада – 

анализа остварености стандарда, упознавање са 

извештајем о обављеном самовредновању 

Фебруар, јул 

Усвајање извештаја о раду директора Децембар, јун 

Усвајање финансијског извештаја установе Крајем године 

Усвајање финансијског плана установе Крајем године 

Усвајање плана годишњег одмора запослених Крајем године 

Усвајање годишњег пописа имовине Крајем године 

Разматрање и доношење различитих аката о раду 

установе и њихових измена (правилници) 
Током године 

Праћење одијања процеса рада у установи и 

предлагање мера за унапређивање 
Током године 

Праћење релизације васпитно-образовног рада и 

остваривања циљева васпитања и образовања 
Током године 

Давање мишљења у поступку пријема радника Током године 
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19.9. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
 Савет родитеља броји 31 члана и то по једног представника сваке групе. На основу 

Статута и Закона о основама система васпитања и образовања, Савет родитеља вршиће 

своју функцију у складу са законским прописима. 

 

Табела бр.36: План активности Савета родитеља 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Конституисање Савета родитеља и 

упознавање са Пословником о раду 
Септембар, октобар 

Упознавање са Извештајем о раду 

установе за 2020/21. годину и Годишњим 

планом рада за 2021/22. годину  

Септембар, октобар 

Предлагање представника родитеља за 

учешће у раду тимова установе 
Септембар, октобар 

Учешће у процесу самовредновања рада – 

анализа остварености стандарда, 

упознавање са извештајем о обављеном 

самовредновању 

Децембар, јул 

Упознавање са извештајем о раду 

директора 
Децембар, јун 

Анализа заштите интереса деце приликом 

организације различитих манифестација 
Током године 

Учешће у организацији излета Током године 

Праћење одијања процеса рада у установи 

и предлагање мера за унапређивање 
Током године 

Праћење релизације васпитно-образовног 

рада и остваривања циљева васпитања и 

образовања, предлагање мера за 

унапређивање 

Током године 

Разматрање и праћење услова за рад 

установе, безбедност и заштиту деце 
Током године 

Избор фотографске радње за пружање 

фотографских услуга 
Почетком радне године 

Иницирање и учешће у различитим 

хуманитарним акцијама 
Током године 
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19.10. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА И 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ С 

ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ 
 

 У зависности од актуелне епидемиолошке ситуације на територији општине, 

директор и педагошки колегијум у сарадњи са кризним штабом, локалном самоуправом, 

Саветом родитеља и Школском управом анализирају просторне капацитете установе, 

кадровске капацитете и потребе породице. На основу извршене анализе наведених 

аспеката, директор доноси одлуку о организацији рада установе по једном од следећа три 

модела: 

 

1. Рад установе у пуном капацитету 

2. Рад установе у ограниченом капацитету 

3. Прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном временском 

периоду. 

 

Рад установе у пуном капацитету 
 

Табела бр.37: Планиране активности 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

(ДОКАЗИ) 

Остваривање 

комуникације са 

локалном самоуправом, 

кризним штабом и ШУ 

Директор  Континуирано 

Директор редовно 

размењује информације са 

представницима локалне 

самоуправе, кризног штаба 

и ШУ (одлуке, записници) 

Остваривање 

комуникације са ЗЗЈЗ и 

ЗЦ 

Служба на ППЗЗ Континуирано 

Служба на ППЗЗ редовно 

размењује информације са 

представницима ЗЗЈЗ и ЗЦ 

(дописи) 

Праћење и омогућавање 

реализације прописаних 

мера 

Директор  Континуирано 

Рад установе је 

организован у складу са 

прописаним мерама 

(записници, непосредан 

увид) 

Дезинфекција свих 

просторија у установи и 

дворишта 

ЗЗЈЗ, Висан 
Пре повратка 

деце у установу 

Све просторије и двориште 

су дезинфиковани 

(евиденција, извештај) 

Одржавање хигијене 

објеката 

Служба на ППЗЗ и 

помоћно особље 
Континуирано 

Сви објекти се редовно 

проветравају, дезинфикују 

(евиденција) 
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Одржавање хигијене 

свих средстава за игру 

Служба на ППЗЗ и 

помоћно особље 

Минимум једном 

недељно 

Сва средства за игру се 

редовно перу и 

дезинфикују (евиденција) 

Постављање 

дезобаријере 

Служба на ППЗЗ, 

помоћно особље 
Свакодневно  

На свим улазима у 

установу је постављена 

дезобаријера која се 

редовно одржава (чек 

листа) 

Мерење температуре 

приликом уласка у 

установу деци, 

родитељима и 

запосленима 

Служба на ППЗЗ Свакодневно  

У установу улазе само 

особе које немају 

повишену телесну 

температуру (евиденција) 

Прибављање потврда о 

здравственом стању 

деце 

Родитељи, ЗЦ, 

служба на ППЗЗ 

Након одсуства 

детета из 

колектива дужег 

од 5 дана 

Родитељи редовно 

достављају служби на 

ППЗЗ потврду о 

здравственом стању деце  

(потврде) 

Обезбеђивање 

заштитних маски и 

средстава за 

дезинфекцију  

Директор, служба за 

ППЗЗ 
Континуирано 

У установи је обезбеђена 

довољна количина 

потребних средстава 

(рачуни) 

Ношење заштитних 

маски 
Родитељи, запослени Свакодневно 

Све одрасле особе током 

боравка у установи носе 

заштитне маске 

(непосредан увид) 

Информисање установе 

о промени здравственог 

стања детета 

Родитељи  
По појави првих 

симптома болести 

Родитељи благовремено 

обавештавају васпитаче о 

промени здравственог 

стања свог детета 

(записници, књиге рада) 

Укључивање родитеља 

у процес адаптације  

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи, 

родитељи, служба на 

ППЗЗ 

Током периода 

адаптације 

Родитељима је омогућен 

долазак до радне собе у 

одређено време 

договорено са васпитачима 

(записници, књиге рада, 

непосредан увид) 

 

Организација 

активности у складу са 

дечјим потребама и 

интересовањима 

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи 

Свакодневно 

Већина деце се активно 

укључује у понуђене игре 

и активности (књиге рада) 
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Организовати боравак и 

игру деце на отвореном 

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи 

Свакодневно 

Већи део дана проведеног 

у вртићу деца бораве на 

отвореном (књиге рада, 

непосредан увид) 

Пружање подршке и 

саветодавни рад са 

родитељима деце којој  

је потребна додатна 

подршка и деце са 

специфичним 

потешкоћама 

Стручни сарадници, 

мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи 

По потреби 

По потреби се у установи 

организују информативни 

и саветодавни разговори са 

родитељима уз поштовање 

прописаних мера (књиге 

рада, евиденција) 

Организовати 

родитељске састанке на 

отвореном или у холу 

установе 

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Минимум 3 пута 

годишње 

Већина родитеља 

присуствује 

организованим 

родитељским састанцима 

(записници) 

Формирање група за 

комуникацију са 

родитељима 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

На почетку радне 

године 

Већина родитеља је члан 

групе за комуникацију са 

мед.сестрама 

васпитачима/васпитачима 

и другим родитељима 

(viber и whatsapp групе) 

 

Препоручивање 

родитељима различитих 

сајтова, литературе и сл. 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

Континуирано  

Поједини родитељи 

коментаришу препоручене 

изворе (viber и whatsapp 

групе) 

Информисање родитеља 

о свим питањима 

организације рада 

установе 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

По потреби 

Родитељи редовно 

добијају све потребне 

информације (огласне 

табле, сајт, facebook, viber 

и whatsapp групе) 

Организација 

планираног интерног и 

екстерног стручног 

усавршавања  

Тим за 

професионални 

развој 

Током године 

Већина запослених 

учествује у неком од 

облика стручног 

усавршавања (записници, 

уверења) 

Вођење евиденције о 

раду у прописаним 

документима за 

евиденцију  

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Континуирано 

Сви запослени редовно 

воде евиденцију о свом 

раду (књиге рада) 
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Поштовати норматив о 

броју деце у групама 
Директор  Током године 

Бројно стање деце по 

групама је у складу са 

законом (књиге рада) 

Обавештавање о 

дописима, мерама, 

задужењима 

Педагошки 

колегијум 
По потреби 

У оквиру вибер групе 

чланови колегијума 

размењују информације 

(viber група) 

Информисање 

мед.сестара васпитача о 

свим важним питањима 

Мед.сестра на ПЗЗ По потреби 

Мед.сестре васпитачи 

путем групе добијају 

потребне информације 

(whatsapp група) 

Информисање 

васпитача централног 

објекта о свим важним 

питањима 

Главни васпитач По потреби 

Васпитачи централног 

објекта путем групе 

добијају потребне 

информације (viber група) 

Информисање 

васпитача издвојених 

група о свим важним 

питањима 

Стручни сарадници По потреби 

Васпитачи издвојених 

група путем групе добијају 

потребне информације 

(viber група) 

Информисање помоћног 

и кухињског особља о 

свим важним питањима 

Служба на ППЗЗ Континуирано 

Помоћно и кухињско 

особље редовно добија све 

потребне информације 

(записници, евиденција) 

Размена информација, 

дилема, препорука у 

циљу унапређивања 

пружања подршке деци 

и породици 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Континуирано  

У оквиру стручних органа 

и тимова поједини 

запослени износе своја 

искуства и предлоге за 

унапређивање пружања 

подршке деци и породици 

(записници) 

Размена искустава са 

другим предшколским 

установама 

Директор, стручни 

сарадници 
Континуирано  

Пракса установе се 

дискутује и промишља у 

контексту размене 

искустава са 

представницима других 

установа (записници, 

евиденција, viber и 

whatsapp групе) 
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Рад установе у ограниченом капацитету 
  

Табела бр.38: Планиране активности 

АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

(ДОКАЗИ) 

Остваривање 

комуникације са 

локалном самоуправом, 

кризним штабом и ШУ 

Директор Континуирано 

Директор редовно 

размењује информације са 

представницима локалне 

самоуправе, кризног штаба 

и ШУ (одлуке, записници) 

Остваривање 

комуникације са ЗЗЈЗ и 

ЗЦ 

Служба на ППЗЗ Континуирано 

Служба на ППЗЗ редовно 

размењује информације са 

представницима ЗЗЈЗ и ЗЦ 

(дописи) 

Праћење и омогућавање 

реализације прописаних 

мера 

Директор Континуирано 

Рад установе је 

организован у складу са 

прописаним мерама 

(записници, непосредан 

увид) 

Дезинфекција свих 

просторија у установи и 

дворишта 

ЗЗЈЗ, Висан 
Пре повратка деце 

у установу 

Све просторије и 

двориште су 

дезинфиковани 

(евиденција, извештај) 

Одржавање хигијене 

објеката 

Служба на ППЗЗ и 

помоћно особље 
Континуирано 

Сви објекти се редовно 

проветравају, дезинфикују 

(евиденција) 

Одржавање хигијене 

свих средстава за игру 

Служба на ППЗЗ и 

помоћно особље 

Минимум једном 

недељно 

Сва средства за игру се 

редовно перу и 

дезинфикују (евиденција) 

Постављање 

дезобаријере 

Служба на ППЗЗ, 

помоћно особље 
Свакодневно 

На свим улазима у 

установу је постављена 

дезобаријера која се 

редовно одржава (чек 

листа) 

Дезинфекција амбалаже 

намирница пре уношења 

у кухињу  

Служба на ППЗЗ, 

магационер-

економ 

Свакодневно 

Пре уношења у објекат сва 

роба се дезинфикује (чек 

листа магационера) 
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Спровести анкетирање 

родитеља за потребу 

збрињавања деце до 

нормализације услова 

Мед.сестре 

васпитачи 

и васпитачи 

Пред почетак рада 

установе 

Родитељи су се у оквиру 

група изјаснили о потреби 

збрињавања деце због свог 

посла (групе) 

Прикупљање 

информација са 

доказима о 

здравственом стању 

запослених 

Сарадник за           

унапређивање  ПЗЗ 

Пред почетак рада 

установе 

Запослени који имају 

хронична обољења 

достављају своју 

медицинску     

документацију 

(документација) 

Договор са дечјим 

диспанзером око 

достављања 

здравствених потврда 

деце која полазе у вртић 

Сарадник за 

унапређивање  ПЗЗ 

Пред почетак рада 

установе 

Дечји диспанзер је 

предшколској установи 

доставио потврде за децу 

која су пријављена за 

полазак у вртић (допис ЗЦ)     

Мерење температуре 

приликом уласка у 

установу деци, 

родитељима и 

запосленима 

Служба на ППЗЗ Свакодневно 

У установу улазе само 

особе које немају 

повишену телесну 

температуру (евиденција) 

Обезбеђивање 

заштитних маски и 

средстава за 

дезинфекцију 

 

Директор, служба 

на ППЗЗ 

 

Континуирано 

У установи је обезбеђена 

довољна количина 

потребних средстава 

(рачуни) 

Ношење заштитних 

маски 

Родитељи, 

запослени 
Свакодневно 

Све одрасле особе током 

боравка у установи носе 

заштитне маске 

(непосредан увид) 

Направити распоред 

рада запослених              

(смењивање радника на 

недељном нивоу због 

одржавања физичке 

дистанце) 

Главни васпитач 
Пред почетак рада 

установе 

Запослени раде у установи 

сваке друге недеље 

(распоред рада) 

Поштовати препоруке о  

физичком дистанцирању  

међу запосленима 

Сви запослени Свакодневно 

У установи се поштује 

мера одржавања физичке 

дистанце међу 

запосленима (непосредан 

увид) 

Укључивање родитеља у 

процес адаптације  

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи, 

Током периода 

адаптације 

Родитељима је омогућен 

долазак до радне собе у 

одређено време 
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родитељи, служба 

на ППЗЗ 

договорено са васпитачима 

(записници, непосредан 

увид, књиге рада) 

Организација 

активности у складу са 

дечјим потребама и 

интересовањима 

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи 

Свакодневно 

Већина деце се активно 

укључује у понуђене игре 

и активности (књиге рада) 

Организовати боравак и 

игру деце на отвореном 

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи 

Свакодневно 

Већи део дана проведеног 

у вртићу деца бораве на 

отвореном (књиге рада, 

непосредан увид) 

Обезбедити  физичку 

дистанцу међу децом у 

току оброка и спавања 

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи и 

служба на ППЗЗ 

Свакодневно 

Столови и кревети у 

собама су распоређени уз 

поштовање физичке 

дистанце (непосредан 

увид) 

 

Пружање подршке и 

саветодавни рад са 

родитељима деце којој  

је потребна додатна 

подршка и деце са 

специфичним 

потешкоћама 

Стручни 

сарадници, 

мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи 

По потреби 

По потреби се у установи 

организују информативни 

и саветодавни разговори са 

родитељима уз поштовање 

прописаних мера или 

путем посебног mail-a 

(књиге рада, евиденција, 

online саветовалиште) 

Формирање група за 

комуникацију са 

родитељима 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

На почетку радне 

године 

Већина родитеља је члан 

групе за комуникацију са 

мед.сестрама 

васпитачима/васпитачима 

и другим родитељима 

(viber и whatsapp групе) 

Препоручивање 

родитељима чија деца 

не бораве у вртићу 

различитих сајтова, 

литературе и сл. 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

Континуирано 

Поједини родитељи 

коментаришу препоручене 

изворе (viber и whatsapp 

групе) 

Давање препорука 

родитељима чија деца 

не бораве у вртићу у 

виду активности, игара 

за организацију времена 

деце у кућним условима, 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

Минимум 2 пута 

недељно 

Родитељи су информисани 

о могућим играма и 

активностима за децу 

(viber и whatsapp групе) 



Предшколска установа                                                                                                         Петровац на Млави 

           „Галеб“                                                                                                                                 2021/22. 

_________________________________________________________________________________________ 

115 

________________________________________________________________________________ 
Годишњи план рада 

 

савета 

Информисање родитеља 

о свим питањима 

организације рада 

установе 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

По потреби 

Родитељи редовно 

добијају све потребне 

информације (viber и 

whatsapp групе, огласне 

табле, сајт, facebook) 

Организација 

планираног интерног и 

екстерног стручног 

усавршавања  

Тим за 

професионални 

развој 

Током године 

Већина запослених 

учествује у неком од 

облика стручног 

усавршавања (записници, 

уверења) 

Вођење евиденције о 

раду са децом 

(непосредно и на 

даљину) у прописаним 

документима за 

евиденцију  

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Континуирано 

Сви запослени редовно 

воде евиденцију о свом 

раду (књиге рада) 

Пружање стручне 

подршке васпитачима, 

давање смерница, савета 

и препорука у 

организацији 

комуникације са 

родитељима и децом 

Стручни 

сарадници и 

сарадници 

Континуирано 

Васпитачи редовно 

добијају препоруке, 

користе их у организацији 

комуникације са 

родитељима и консултују 

се са стручним 

сарадницима и 

сарадницима (viber и 

whatsapp групе, записници, 

евиденција) 

Објављивање 

различитих садржаја на 

facebook страници и 

сајту установе 

Главни васпитач, 

психолог 
Континуирано 

Facebook страница и сајт 

установе се редовно 

ажурирају објављивањем 

садржаја у циљу пружања 

подршке деци и породици 

(facebook, сајт) 

Коришћење паузе у 

установи 

Сви запослени 

осим правно-

рачуноводствене 

службе због 

природе посла 

Свакодневно 

Запослени своју законску 

паузу користе у објекту 

установе (непосредан 

увид) 

Реализација 

истраживања о 

квалитету сарадње и 

комуникације родитеља 

Тим за ОКРУ Током рада 

Већина родитеља је 

учествовала у спроведеном 

истраживању (резултати 

истраживања) 
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и ПУ  

Доношење одлуке о 

цени боравка деце у 

вртићу за период у коме 

нису долазила 

Локална 

самоуправа 
Током рада 

Установљен је начин 

плаћања за период рада у 

ораниченом капацитету 

(одлука) 

 

 

Прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном 

временском периоду 
 

Табела бр.39: Планиране активности 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈА 

(ДОКАЗИ) 

Организација међусобне 

комуникације 

Педагошки 

колегијум 

По прекиду 

непосредног рада 

са децом 

Договорени су канали и 

начин размене 

информација – формиране 

вибер групе колегијум, 

мед.сестре васпитачи, 

васпитачи централног 

објекта, васпитачи 

издвојених група 

(записници) 

 

Обавештавање о 

дописима, мерама, 

задужењима 

Педагошки 

колегијум 
Континуирано 

У оквиру групе чланови 

колегијума редовно 

размењују информације 

(viber група) 

 

Информисање 

мед.сестара васпитача о 

свим важним питањима 

Мед.сестра на ПЗЗ Континуирано 

Мед.сестре васпитачи 

путем групе редовно 

добијају све потребне 

информације (whatsapp 

група) 

Информисање 

васпитача централног 

објекта о свим важним 

питањима 

Главни васпитач Континуирано 

Васпитачи централног 

објекта путем групе 

редовно добијају све 

потребне информације 

(viber група) 

Информисање 

васпитача издвојених 

група о свим важним 

Стручни сарадници Континуирано 

Васпитачи издвојених 

група путем групе редовно 

добијају све потребне 
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питањима информације (viber група) 

Информисање помоћног 

и кухињског особља о 

свим важним питањима 

Служба на ППЗЗ Континуирано 

Помоћно и кухињско 

особље редовно добија све 

потребне информације 

(записници, евиденција) 

Остваривање 

комуникације са 

локалном самоуправом, 

кризним штабом и ШУ 

Директор  Континуирано 

Директор редовно 

размењује информације са 

представницима локалне 

самоуправе, кризног штаба 

и ШУ (одлуке, записници) 

Остваривање 

комуникације са ЗЗЈЗ и 

ЗЦ 

Служба на ППЗЗ Континуирано 

Служба на ППЗЗ редовно 

размењује информације са 

представницима ЗЗЈЗ и ЗЦ 

(дописи) 

Праћење и омогућавање 

реализације прописаних 

мера 

Директор  Континуирано 

Рад установе је 

организован у складу са 

прописаним мерама 

(записници, непосредан 

увид) 

Одржавање хигијене 

објеката (свих 

просторија и средстава) 

Служба на ППЗЗ и 

помоћно особље 
Континуирано 

Сви објекти се редовно 

проветравају, дезинфикују 

(евиденција)  

Формирање група за 

комуникацију са 

родитељима 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

По прекиду 

непосредног рада 

са децом 

Већина родитеља је члан 

групе за комуникацију са 

мед.сестрама 

васпитачима/васпитачима 

и другим родитељима 

(viber и whatsapp групе, 

платформе) 

 

Давање препорука 

родитељима у виду 

активности, игара за 

организацију времена 

деце у кућним 

условима, савета 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

Минимум 2 пута 

недељно  

Родитељи су информисани 

о могућим играма и 

активностима за децу 

(viber и whatsapp групе, 

платформе) 

Препоручивање 

родитељима различитих 

сајтова, литературе и сл. 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи 

Континуирано  

Поједини родитељи 

коментаришу препоручене 

изворе (viber и whatsapp 

групе, платформе) 

Подстицање родитеља 

на међусобну 

Мед.сестре 

васпитачи и 
Континуирано  

Поједини родитељи 

размењују своја искуства и 
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комуникацију у оквиру 

формиране групе 

васпитачи дају предлоге у оквиру 

групе (viber и whatsapp 

групе, платформе) 

Пружање подршке и 

саветодавни рад са 

родитељима деце којој  

је потребна додатна 

подршка и деце са 

специфичним 

потешкоћама 

Стручни сарадници По потреби 

По потреби се родитељима 

пружа подршка кроз 

саветодавни рад путем 

посебног mail-a 

(евиденција, online 

саветовалиште) 

Препоручивање 

васпитачима 

различитих садржаја 

(активности, сајтови, 

литература) у циљу 

пружања подршке деци 

и породици 

Стручни сарадници 

и сарадници 

Минимум једном 

недељно 

Мед.сестре васпитачи и 

васпитачи су информисани 

о  различитим садржајима 

за пружање подршке деци 

и породици (viber и 

whatsapp групе) 

Размена информација, 

дилема, препорука у 

циљу унапређивања 

пружања подршке деци 

и породици 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Континуирано  

У оквиру група поједини 

запослени износе своја 

искуства и предлоге за 

унапређивање пружања 

подршке деци и породици 

(viber и whatsapp групе, 

платформе) 

Пружање стручне 

подршке васпитачима, 

давање смерница, савета 

и препорука у 

организацији 

комуникације са 

родитељима и децом 

Стручни сарадници 

и сарадници 
Континуирано 

Васпитачи редовно 

добијају препоруке, 

користе их у организацији 

комуникације са 

родитељима и консултују 

се са стручним 

сарадницима и 

сарадницима (viber и 

whatsapp групе) 

Објављивање 

различитих садржаја на 

facebook страници и 

сајту установе 

Главни васпитач, 

психолог 
Континуирано 

Facebook страница и сајт 

установе се редовно 

ажурирају објављивањем 

садржаја у циљу пружања 

подршке деци и породици 

(facebook, сајт) 

 

Припрема формулара за 

извештавање о 
Психолог  

По прекиду 

непосредног рада 

Мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, стручни 
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реализованим 

активностима 

са децом сарадници и сарадници су 

упознати са формуларима 

за извештавање о 

реализованим 

активностима (viber и 

whatsapp групе, формулар) 

 

Извештавање о 

реализованим 

активностима 

Мед.сестре 

васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

На крају сваке 

недеље 

Мед.сестре васпитачи, 

васпитачи, стручни 

сарадници и сарадници на 

договорену mail адресу 

достављају попуњене 

формуларе о реализованим 

активностима (формулари) 

Анализа и сумирање 

информација о 

реализованим 

активностим подршке 

деци и породици 

Главни васпитач, 

стручни сарадници, 

мед.сестра на ПЗЗ 

Једном недељно 

На нивоу установе су 

издвојене најчешће теме, 

садржаји и облици 

комуникације са 

родитељима (формулари за 

анализу извештаја) 

 

Предлог тема стручног 

усавршавања 

 

Тим за 

професионални 

развој 

По прекиду 

непосредног рада 

са децом 

Усаглашено је до 5 тема 

стручног усавршавања 

(viber група, записници) 

Предлог различитих 

извора стручног 

усавршавања 

Тим за 

професионални 

развој 

По прекиду 

непосредног рада 

са децом 

Усаглашено је до 3 извора 

стручног усавршавања 

(viber група, записници) 

Хоризонтална размена 

искустава и примера 

инспиративне праксе 

Мед.сестре 

васпитачи и 

васпитачи, стручни 

сарадници и 

сарадници 

Континуирано 

Поједини запослени 

приказују примере 

инспиративне праксе и/или 

одређене стручне теме 

(viber и whatsapp групе, 

платформе) 

Организација 

различитих облика 

интерног и екстерног 

стручног усавршавања 

Тим за 

професионални 

развој 

Континуирано 

Већина запослених 

учествује у минимум 

једној обуци (уверења) 

Организовање размене 

мишљења и заједничког 

промишљања о 

Годинама узлета 

Тим за 

професионални 

развој 

Минимум једном 

месечно 

Запослени износе своја 

промишљања о 

имплементацији Година 

узлета (viber и whatsapp 

групе, платформе) 




