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Предшколска усатнова 
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА  
Инђија, Душана Јерковића 17а 
22320 Инђија 
Тел/факс: 022/560-614 
Број: 60-359/2020-01 
Мејл: vrtic@indjija.net  
Датум: 26.08.2020. год. 
 
 

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ У  РАДНОЈ 2020/21. ГОДИНИ  

 

 На основу инструкција од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја - Припрема за почетак радне 2020/21. године и израда годишњег 

плана рада установе у контексту епидемиолошке ситуације у вези са COVID 19, број 

610-00-00677/2020-07 од 17.08.2020. године,   у сарадњи са оснивачем и локалним 

кризним штабом и у складу са препорукама надлежних здравствених институција - 

Препоруке за примену општих мера заштите од SARS COV-2 вируса у предшколским 

установама  бр. 861/20 од 26.08.2020. год. Завода за јавно здравље Сремска 

Митровица, Предшколска установа „Бошко Буха“ у Инђији  је приступила изради свог 

Оперативног плана организације и остваривања васпитно-образовног рада са децом у 

2020/21. години прилагођавајући га просторним, кадровским и техничким 

могућностима установе уз поштовање превентивних и мера заштите здравља деце, 

родитеља и запослених. 

 Поред наведеног, приликом израде оперативног плана узели смо у обзир 

идентификоване потребе породица и деце у општини на основу анкете коју смо 

спровели 24. и 25.08.2020. године према којој преко 95% родитеља  желе да њихова деца 

буду укључена у непосредан васпитно-образовни рад у простору предшколске установе, 

односно желе да деца похађају вртић односно припремну предшколску групу у 

септембру.  

 Како би се обезбедило поштовање свих прописаних епидемиолошких мера, 

установа ће у септембу почети са радом у ограниченом капацитету, односно примениће 

2. модел функционисања предложен од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. У складу са препорукама установа ће се придржавати  законског 

норматива о броју деце у васпитној групи који је прописан одредбама члана 30. Закона 

о предшколском васпитању и образовању ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/2010,101/2017, 

113/2017-други закон  и 10/2019) и препорука да се уколико је могуће смањи број деце 

у групи на мање од 10, узимајући у обзир  квадратуру собе у којој деца бораве пошто 

неадекватна густина смештаја деце доприноси лакшем преношењу инфекције.   
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 По престанку епидемије, када мере и препоруке надлежних институција и органа 

усмерене на заштиту здравља становништва и спречавања ширења инфекције COVID-19 

буду стављене ван снаге, предшколска установа ће остваривати непосредан васпитно-

образовни рад у пуном обиму, користећи све расположиве капацитете.  

 

МОДЕЛ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОГРАНИЧЕНОМ КАПАЦИТЕТУ  

РАД СА ДЕЦОМ ОД 1 ДО 5,5 ГОДИНА  

 Пријем уписане деце узраста од 1 до 5,5 година вршиће се у ограниченом обиму, на 

начин да ће приоритет пријема у установу (непосредног боравка и учешћа у васпитно-

образовном раду) имати деца из осетљивих друштвених група, уз подношење доказа да 

припадају одређеној осетљивој групи: 

1) деца жртве насиља у породици; 

2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без 

родитељског старања; 

3) деца самохраних родитеља; 

4) деца из социјално нестимулативних средина; 

5) деца са сметњама у психофизичком развоју, 

6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у 

психофизичком развоју; 

7) деца тешко оболелих родитеља; 

8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или 

прогнаног лица; 

9) деца предложена од стране Центра за социјални рад; 

 10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности 

угрожено здравље, безбедност и развој. 

 

Приоритет пријема у установу такође имају деца оба запослена родитеља уз подношење 

потврде од стране послодавца да је родитељ непосредно радно ангажован у просторијама 

послодавца без могућности обављања послова од куће.  

 

Непосредни васпитно-образовни рад са децом узраста од 1 до 5,5 година обављаће се у 9 

објеката предшколске установе и 1 основној школи према приложеној структури (објекти: 

„Сунце“ и „Невен“ у Инђији, „Маслачак“ у Бешки, „Бамби“ у Марадику, „Бубамара“ у Љукову, 

објекат „Цврчак“ и ОШ „Ружа Ђурђевић – Црна“ у Крчедину, објекат „Ђурђевак“ у 

Чортановцима, објекат „Пчелица“ у Новом Сланкамену и објекат „Сунцокрет“ у Новим 

Карловцима. 

 

Пријем деце у објекте установе вршиће се у периоду од 5:30 до 8:00 часова, а отпуст у периоду 

од 14:00 до 17:00 часова.  
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Родитељи ће првог дана пријема детета у установу, перед потврде да су радно ангажовани, 

доставити потврду од надлежног педијатра да је дете здраво за боравак у колективу.  

 

Родитељима и деци којој ће привремено бити онемогућено да бораве у предшколској установи 

због немогућности достављања одговарајућих потврда о запослењу родитеља биће понуђено да 

учествују у он-лајн комуникацији са васпитачима у циљу подршке деци и породици. 

 

Број присутне деце у васпитним групама свакодневно ће пратити и евидентирати нутрициониста 

и сарадник за безбедност и здравље на раду и извештавати директора.  

 

За спровођење превентивних мера  и активности за спречавање појаве епидемије заразне 

болести одговорни су сви запослени, у складу са Планом примене мера за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести (Број: 110- 324/2020-01 од 23.07.2020.) који је донела 

Установа.   

 

МОДЕЛ РАДА И АДАПТАЦИЈЕ НОВОУПИСАНЕ ДЕЦЕ  У ЈАСЛЕНИМ И ВРТИЋКИМ ГРУПАМА  

 1. НОВО-ФОРМИРАНЕ ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ  

У јасленим групама које ће похађати новуписана даца, у септембру ће се примењивати план 

адаптације у трајању од 4 недеље. 

Сва новоуписана деца из једне васпитне групе ће се распоредити у две групе које ће долазити у 

вртић у различитим терминима (групе А и Б). 

У паузи између смена А и Б група предвиђена је редовна дезинфекција и проветравање радних 

соба и заједничких просторија.  

Приликом боравка у радној соби заједно са децом у првој недељи адаптације, родитељи ће 

носити заштитне маске и одржавати међусобно дистанцу, што ће бити омогућено поделом 

родитеља и деце у мале групе.  

I НЕДЕЉА (01.09. – 04.09.2020.)  

 Деца бораве у вртићу сат времена уз присуство родитеља.  

 А ГРУПА: 08:00 – 09:00 

 Б ГРУПА: 10:00 – 11:00  

 II НЕДЕЉА (07.09. – 11.09.2020.) 

 Деца бораве у вртићу сат времена без присуства родитеља.  

 А група: 08:00 – 09:00 

 Б група: 10:00 – 11:00  

III НЕДЕЉА (14.09. – 18.09.2020.) 

 Деца бораве у вртићу два сата без присуства родитеља.  
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 А група: 07:30 – 09:30 

 Б група: 10:00 – 12:00  

IV НЕДЕЉА (21.09. – 25.09.2020.) 

 Деца бораве у вртићу два сата без присуства родитеља.  

 А група: 07:30 – 09:30 

 Б група: 10:00 – 12:00  

План за последњу недељу септембра, као и за октобар, биће усклађен са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом и ситуацијом у свакој васпитној групи.  

 2. ВРТИЋКЕ ГРУПЕ – МЛАЂЕ И МЕШОВИТЕ  

Деца која настављају да похађају установу и из јаслених група прелазе у вртићке, у првој недељи 

септембра боравиће у вртићу до 12:00 часова (одлазе кући после ручка). 

Ново-уписана деца узраста од 3 до 5,5 година долазиће у вртић према предложеном плану 

адаптације.  

I НЕДЕЉА 

01.09.2020. (уторак)   - ПРИЈЕМ ДЕЦЕ И РОДИТЕЉА ЈЕ У 9:00 ЧАСОВА,  деца бораве са 

родитељима 1,5 сат у дворишту вртића (09:00 - 10:30) 

(У случају кише деца улазе у радне собе без родитеља). 

 

02.09. – 04.09.2020. И II НЕДЕЉА (07.09. – 11.09.2020.) 

 

 Деца бораве у вртићу сат и по времена без присуства родитеља (09:00 – 10:30) 

III i IV НЕДЕЉА (14.09. – 25.09.2020.) 

 Деца бораве у вртићу и одлазе кући после ручка.  

План за последњу недељу септембра, као и за октобар, биће усклађен са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом и ситуацијом у свакој васпитној групи. 

За праћење плана васпитно-образовног рада и адаптације деце у јасленим, млађим и 

мешовитим васпитним групама задужени су стручни сарадници – педагог и психолог, који ће у 

сарадњи са васпитачима и управом предшколске установе извршити корекцију плана у складу 

са идентификованим потребама деце и породице и сходно развоју епидемиолошке ситуације.  

 

МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Приоритет пријема у установу имају деца која похађају обавезни припремни предшколски 

програм у четворочасовном трајању.  
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Према важећим законским актима обавезни припремни предшколски програм деца похађају у 

години пред полазак у школу у трајању од четири сата дневно, девет месеци.  

Припремни предшколски програм се реализује у 18 група, од чега су 10 полудневних и 8 

целодневних група. Припремне предшколске групе су смештене у објектима „Пчелица“, 

„Сунцокрет“, и „Бубамара“ и у основним школама „Душан Јерковић“, „Петар Кочић“ и „Јован 

Поповић“ у Инђији. У објектима „Ђурђевак“ и „Бамби“ и у школи „Ружа Ђурђевић-Црна“ у 

Крчедину, припремни предшколски програм се реализује у мешовитим групама деце узраста од 

2 године до поласка у школу.  

Предшколска установа ће у септембру реализовати два различита модела реализације 

припремног предшколског програма у ограниченом капацитету у циљу стварања услова за 

поштовање препоручених епидемиолошких мера и безбедан боравак деце у установи.  

1. МОДЕЛ РАДА СА ДЕЦОМ У ПРИПРЕМНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ ГРУПАМА ЦЕЛОДНЕВНОГ 

БОРАВКА   

Уписана деца биће подељена у две групе (А И Б) које ће наизменично учествовати у непосредном 

васпитно-образовни раду у простору предшколске установе, односно основне школе, 

свакодневно у различитим сменама у трајању од 4 сата дневно.  

Деца ће бити подељена у две једнаке групе по азбучном реду, или на други начин како би се 

обезбедила уједначеност група по структури с обзиром на пол и друге карактеристике деце.  

Деца обе групе ће користити једну радну собу која ће се у паузи дезинфиковати.  

Са децом у различитим групама ће радити по један васпитач из одређене васпитне групе. Деца 

ће смене мењати недељно, а васпитачи на сваке две недеље. На тај начин ће оба васпитача 

наизменично радити са свом децом из васпитне групе. Радне смене васптача ће се делимично 

преклапати (норма од 6 сати дневно непосредног рада са децом) што ће омогућити заједничко 

планирање и размену информација о деци и породици.  

прва недеља друга недеља 

група А група Б група Б група А 

7:30 – 11:30 12:00 – 16:00 7:30 – 11:30 12:00 – 16:00 
 

Пријем и отпуст деце вршиће се испред школе у назначеним терминима, када ће васпитачи 

групно преузимати децу од родитеља, због забране уласка родитеља у простор основне школе.  

2. МОДЕЛ РАДА СА ДЕЦОМ У ПРИПРЕМНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ ГРУПАМА ПОЛУДНЕВНОГ 

БОРАВКА  

Уписана деца биће подељена у две групе (А И Б) које ће наизменично учествовати у непосредном 

васпитно-образовни раду у простору предшколске установе, односно основне школе, и пратити 

васпитно-образовне активности путем различитих канала он-лајн комуникације.  

Са децом обе групе ће радити један васпитач, на начин да он-лајн активности буду усклађене са 

активностима које се рализују непосредно у васпитној групи.  
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Деца А и Б групе ће се ротирати недељно.  

Приоритетни циљ он-лајн активности биће пружање подршке породици да обезбеди услове за 

континуирано учење детета кроз игру. Васпитачи ће у почетку остваривати он-лајн комуникацију 

са породицом и пружати подршку деци која нису непосредно укључена у васпитно-образовни 

рад путем већ формираних вибер група васпитача и родитеља. Васпитачима који буду показали 

спремност за испробавање другачијих модела комуникације, установа ће пружити подршку у 

развијању модела подршке коришћењем Гугл учионице.  

Деци из осетљивих друштвених група која нису у могућности да се укључе у васпитно-образовни 

рад путем он-лајн комуникације биће омогућено непосредно присуство у предшколској 

установи заједно са децом из обе васпитне групе.  

Припремне предшколске групе полудневног боравка ће непосредни васпитно-образовни рад 

реализовати у истом термину, без промене смена.   

Смена пре подне: 

прва недеља друга недеља 

група А група Б група Б група А 

7:30 – 11:30 он-лајн 7:30 – 11:30 он-лајн 
 

Смена после подне:  

прва недеља друга недеља 

група А група Б група Б група А 

12:00 – 16:00 он-лајн 12:00 – 16:00 он-лајн 
 

Пријем и отпуст деце вршиће се испред школе у назначеним терминима, када ће васпитачи 

групно преузимати децу од родитеља, због забране уласка родитеља у простор основне школе. 

Васпитачи ће планиране и реализоване активности са децом евидентирати у Књигу васпитно – 

образовног рада.  

За праћење и евалуацију остваривања припремног предшколског програма (непосредно и путем 

он-лајн активности) биће задужени стручни сарадници и директор (кроз непосредно праћење 

активности, анализу документације, учешће у Вибер групама и праћење размене...), као и 

Стручни актив васпитача припремних група и Педагошки колегијум кроз анализу извештаја о 

реализацији програма. Такође је предвиђено сагледавање перспективе родитеља и деце о 

реализованом припремном предшколском програму путем периодичне примене анонимних 

Гугл упитника.  

                                                                                                             

                                                                                                                                 Директор 

                                                                                                                            Јелена Кресоја     


