
ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ 

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 

 

Стручни сарадници, 

пом.директора, главни 

васпитач 

Стручни сарадници, 

пом.директора, 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 

 

 

Јун, 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 

 

- Упознавање са 

васпитачима и простором 

вртића 

 

 

Јул  

 

 

 

 

Јул  

 

 

 

Јул, август 

 

 

Стручни сарадници, 

васпитачи 

 

 

 

Васпитачи, родитељи 

 

 

 

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, родитељи 

 

 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

 

 

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, родитељи, 

стручни сарадници 

 

 

 

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 

 

- Праћење реакција деце 

и планирање у складу са 

њима 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

Васпитачи, родитељи, 

стручни сарадници 

 

 

Васпитачи, родитељи, 

стручни сарадници 

 

 

Васпитачи, родитељи, 

стручни сарадници 

 

 

 

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, родитељи, 

стручни сарадници 

 

 

Васпитачи, родитељи, 

стручни сарадници 

 

 

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, стручни 

сарадници 

 

Васпитачи, стручни 

сарадници 

 

Васпитачи, родитељи, 

стручни сарадници 



 


