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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“,број 88/2017.) и члана 28. став 1. тачка 2) Статута бр. 06-100-2/2018 од 

15.03.2018., 06-43-1/2019-01 oд 28.01.2019., 06-403-1-2019-01 oд 26.09.2019. и 06-13-

2/2020-01 о д 15.01.2020.године, 

              Управни одбор Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија , на седници 

одржаној дана 15. септембра 2020. године, донео је Годишњи план рада за радну 2020-

2021. годину 

 

 

 

 

I   УВОД 
 

 

 У Предшколској установи ''Бошко Буха'' Инђија (у даљем тексту: Установа) се 

остварује предшколско васпитање и образовање деце у складу са Основама програма 

предшколског образовања и васпитања којим се утврђују циљеви, врсте, обим, облици 

и трајање васпитно образовног рада 

 

НАЗИВ И АДРЕСА УСТАНОВЕ 

 

Седиште Предшколске установе "Бошко Буха"  Инђија се налази у 

улици Душана Јерковића број 17а. 

Тел: 022 -560-614,555-560, 555-561, 

e-mail:vrtic @ indjija.net 

web: www.vrtic-indjija.rs 

 

 Установа, у складу са законом и подзаконским актима,  остварује делатност 

васпитања и образовања деце, неге и исхране деце, превентивно– здравствене и 

социјалне заштите.  

 

            Предшколски програм обухвата:  

 

- васпитно образовни рад и програм неге са децом узраста од шест месеци до три 

године старости; 

- васпитно образовни рад са децом узраста од три године до укључивања у 

припремни предшколски програм ; 

- припремни предшколски програм у целодневном и полудневном трајању који се 

остварује са децом у години пред полазак у школу; 

- предшколско васпитање и образовање за децу са сметњама у развоју; 

- различите облике и програме васпитно-образовног рада. 
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Делатност се оствараје у девет објекта Установе и пет издвојених одељењења у 

просторима основних школа на територији општине Инђија.  

 

 

 

Објекти Установе су:     

 

 “Сунце”, ул. Душана Јерковића 17а, Инђија 

  “Невен”, ул. Омладинска бб , Инђија 

 “Маслачак”, Трг Данице Јовановић 1а, Бешка 

 “Сунцокрет”, ул. Средња, Нови Карловци 

 “Цврчак”, Цара Душана 1, Крчедин 

 “Пчелица”, Карађорђева 1, Нови Сланкамен 

 “Бамби”, Жарка Зрењанина 1, Марадик 

 “Ђурђевак” ,Вељка Влаховића 1,Чортановци 

 “Бубамара” , 1 Новембра 73 , Љуково 

   Издвојена одељења су : 

 при ОШ “Душан Јерковић“ , ул. Душана Јерковића број 1,  Инђија 

 при ОШ „Петар Кочић“,ул. Цара Душана, број 9, Инђија 

 при ОШ „Јован Поповић“, ул. Краља Петра I, број  56, Инђија 

 при ОШ „Браћа Груловић", ул. Карађорђева 2 , Бешка, 

 при  ОШ “22 ЈУЛ“, Нада Јаношевић број 2,  Крчедин 

 

Скупштина општине Инђија  је донела одлуку о мрежи јавних предшколских 

установа на територији општине  Инђија (Сл. лист општине Инђија бр. 23/8,25/19,  и 

23/20 ) a  саставни део одлуке чини Елаборат о мрежи јавних предшколских установа на 

територији општине Инђија),  

 

            

           У радној 2020/21. планира се рад у 59 васпитних група које броје 1572 деце, од 

тога је: 

 

 12  група полудневног боравка са уписаних 276 деце   

 47 групе целодневног боравка са уписаних 1296 децe 

 

 Од 47 група целодневног боравка, 9 група су деца узраста од 1-3 

године, у које је уписано 192 деце, 30 група од 3 до 5,5 година са 888 деце и 8 група 

ППП са уписаних 216 деце. Установа је ове радне године била спремна за пријем деце 

од шест месеци, али није било заинтересованих родитеља за упис деце тог узраста.    
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СТРУКТУРА  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ  ГРУПА   2020/2021 

OБЈЕКАТ „СУНЦЕ“ ИНЂИЈА 

Ред. 

број 

  Узраст деце  

 

Васпитна група Васпитно особље Бр. 

група 

1. Од 1 до 2 године 
Средња јаслена  група 1 1.Ивана Раштегорац 

2.Маја Зобеница 

1 

2. Од 1 до 2 године 
Средња јаслена група 2 1.Мирјана Јунг 

2.Љубица Добић 

1 

3. Од 2 до 3 године 
Старија  јаслена група 1 1.Слађана Здравковић 

2.Јелена Божић 

1 

4. Од 2 до 3 године 
Старија јаслена  група 2 

 

1.Марија Рољ 

2.Светлана Бјелац 

1 

5. Од 2 до 3 године 
Старија јаслена група  3 

 

1.Гордана Јовић 

2.Весна Мишић 

1 

6. 
Од 3 до поласка у школу 

 

Мешовита група 1 1.Тања Вученовић 

2.Јелена Ђуричић 

1 

7. 
Од 3 до поласка у школу 

 

Мешовита група 2 1.Драгана Миљуш 

2.Наташа Перенчевић 

1 

8. Од 3 до поласка у школу 
Мешовита група 3 1.Ивана Станковић 

2.Марија Козинa 

1 

9. 
Од 3 до поласка у школу 

 

Мешовита група 4 1.Олгица Б. Голе 

2.Маја Костадиновић 

1 

10. 
Од 3 до поласка у школу 

 

Мешовита група 5 1.Слађана Добријевић 

2.Милица Иконић 

1 

 

11. 
Од 3 до поласка у школу 

 

Мешовита група 6 1.Жељка Бођо 

2.Јелена Бодрожић 

1 

12. Од 4  до 5,5 година 
Средња  група 1 1.Љубица Малетић 

2.Славица Петровић 

1 

13. Од 4  до 5,5 година 
Средња  група 2 1.Ранка Божић 

2.Слађана Вуковић 

1 

14. Од 4  до 5,5 година 
Средња  група 3 1.Љубица Радовановић 

2.Сања Радановић 

1 

15. Од 4  до 5,5 година 
Средња  група 4 1.Марина Бајић 

2.Милка Костецки 

1 

16. Од 4  до 5,5 година 
Старија  група 1 1.Гордана Јоргановић 

2.Ивана Лукић 

1 

 

17. Од 4  до 5,5 година 
Старија група 2 1.Олга Овука 

2.Даринка Косановић 

1 

 

18. Од 4  до 5,5 година 
Старија  група 3 1.Мира Јајић 

2.Љубица Мали 

1 

19. Од 4  до 5,5 година 
Старија  група 4 1.Мина А.Живковић 

2.Бојана Костић 

1 

20. Од 3 до поласка у школу 
Монтесори група 1.Ивана К.Мишковић 

2.Ана Кљајић 

1 

21. 
Од 3 до поласка у школу 

 

Поподневна  група 1.Анка Брдар 

2.Светлана Девић 

1 

Укупно 
 

21 
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ОБЈЕКАТ: „НЕВЕН “ ИНЂИЈА 

 

 

 

 

 

ОБЈЕКАТ: „МАСЛАЧАК“ БЕШКА 

Ред. 

број 

 

Узраст деце 

Васпитна група 

 

Васпитно особље Бр. 

група 

1. Од 1 до 2 године Средња  јаслена група 1 1.Снежана Маловразић 

2.Александра Боровица 

1 

 

2. Од 2 до 3 године Старија јаслена група 2 1.Марија Турчиновић 

2.Јелена Филиповић 

1 

 

3. Од 3 до поласка у школу 

 

Мешовита група 1   1.Драгана Весић 

2.Вера Никић  

4. Од 3 до поласка у школу 

 

Мешовита група 2 1.Брилијантина Сурла  

2.Кристина Ангелов 

1 

 

5.                 Од 4  до 5,5 година Средња  група  1.Маријана Печиљ 

2.Ана Вивод 

1 

 

6. Од 4  до 5,5 година Старија  група  1.Милка Мрвић 

2.Маја Зубац 1 

Укупно 

 
6 

Ред. 

број 

 

Узраст деце 

 

Васпитна група 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

 

1. 

Од 1 до 2 године Средња јаслена група 1 

 

1.Александра Баталов 

2.Јасмина Бакић 1 

2. Од 2 до 3 године Старија јаслена група 2 1.Љиљана Механџић 

2.Данијела Зеленика 1 

3. 

 

Од 3 до поласка у школу Мешовита група 1   1.Миланака Катић 

2.Светлана Tутек 1 

4. Од 3 до поласка у школу 

 

 

Мешовита  група 2 

 

1.Радмила Војновић 

2.Нада Марјанов 

 

 5. Од 4  до 5,5 година Средња група 1.Тања Божић 

2.Ребека Ковачевић 1 

6. Од 4  до 5,5 година Старијам група 1.Наташа Механџић 

2.Санела Бижић 1 

Укупно 

 

6 
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ОБЈЕКАТ:”СУНЦОКРЕТ” НОВИ КАРЛОВЦИ 

 

Ред 

број 

 

Узраст деце 

 

Васпитна група 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

1. 
Од 2 до поласка у школу 

 

Мешовита група 1.Радмила Бркић 

2.Ивана Котарац 

 

1 

2. Од 3 године до поласка у школу  

Мешовита група- 

полудневна 

 

1.Ана П.Авдић 

1 

3. 

Од 5,5 година до поласка у 

школу 

 

Припремна група-

полудневна 

1.Душанка К.Томић 

 1 

  Укупно 

 
3 

 

 

 

 

ОБЈЕКАТ: “ЦВРЧАК” КРЧЕДИН 

 

Ред. 

број 

 

Узраст деце 

 

Васпитна група 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

 

1. 

Од 2 године до поласка у школу Мешовита група- 

целодневна 

1.Анђелка Ћосовић 

2.Марија Девић 

 

1 

Укупно 

 
1 

 

 

 

 

ОБЈЕКАТ: „ПЧЕЛИЦА“ НОВИ СЛАНКАМЕН 

 

Ред. 

бро

ј 

 

Узраст деце 

 

 

Васпитна група 

 

Васпитно особље 

  Бр. 

група 

1. Од 2 године до поласка у школу 
Мешовита група 1  1.Жаклина Ковач 

2.Александра Дуброја 
1 

2. Од 3 године до поласка у школу 

Мешовита група 2 

 

1.Јасна Пујин 

2.Ана Драженовић 

 

1 

3. 
Од 5,5 година до поласка у 

школу 

Припремна група- 

полудневна 

1.Бранислава Татић 
1 

Укупно 

 
3 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ  2020/2021.  ГОДИНУ 
 

 9 

 

ОБЈЕКАТ: „БАМБИ“ МАРАДИК 

Ред. 

бр. 

 

Узраст деце 

 

 

Васпитна група 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

1. 
Од 3 године до поласка у школу 

 

Мешовита вгрупа  1.Сандра Зекић 

2.Тамара Брадић 

 

1 

2. Од 3 године до поласка у школу 

Припремна група-

полудневна 

 

1.Драгана Ђокић 

1 

 Укупно                                     2 

 

ОБЈЕКАТ: „ЂУРЂЕВАК “ ЧОРТАНОВЦИ 

Ред. 

број 

Узраст деце 

 

 

Васпитна група 

 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

1. Од 2 године до поласка у школу 
Мешовита  група 1.Светлана Крнета 

2.Слађана Луковић 
1 

2. Од 3 године  до поласка у школу 

Припремна  група-

полудневна 

 

1.Дана Драшлер 

1 

Укупно 

 
2 

 

ОБЈЕКАТ: „БУБАМАРА “ ЉУКОВО 

Ред. 

број 

Узраст деце 

 

 

Васпитна група 

 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

1. Од 2 године до поласка у школу 
Мешовита  група 1.Ана Сурла 

 
1 

2. Од 3 године  до поласка у школу 

Припремна  група-

полудневна 

 

1.Драгана Х.Попадић 

1 

Укупно 

 
2 

 

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ИНЂИЈА 

 

Ред 

број 

Узраст деце 

 

 

Васпитна група 

 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

1. 
Од 5,5 година до поласка у 

школу 

Припремна  група 1-

целодневна 

 

1.Сања Стефановић 

2.Милица Вукмировић 

 

1 

2. 
Од 5,5 година до поласка у 

школу 

Припремна група 2-

целодневна 

1.Снежана Марковић 

2.Сања Репац 

 

1 

3. 
Од 5,5 година до поласка у 

школу 

Припремна  група- 

полудневна 

1.Смиљка Тадић 
1 

Укупно 

 
3 
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ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ ИНЂИЈА 

 

Р.бр. Узраст деце 

 

Васпитна група 

 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

1. 
Од 5,5 година до поласка 

у школу 

Припремна група 1-

целодневна  

1.Драгана Зинаић 

2.Јелена Матић 

 

1 

2. 
Од 5,5 година до поласка 

у школу 

Припремна група 2-

целодневна  

1.Наташа Лајбеншпергер 

2.Ана Марковић 

 

1 

3. 
Од 5,5 година до поласка 

у школу 

Припремна група 3- 

целодневна 

1.Милица Лалић 

2.Мирјана Шкорић 
1 

4. 
Од 5,5 година до поласка 

у школу 

Припремна група- 

полудневна 

1.Наташа Б. Огњановић 
1 

Укупно 

 
4 

 

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА 

 

Ред

. 

бр. 

Узраст деце 

 

 

Васпитна група 

 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

1. 
Од 5,5 година до поласка 

у школу 

Припремна  група 1 - 

целодневна  

1.Бранкица Петковић 

2.Наташа Ћућуз 1 

2. 
Од 5,5 година до поласка 

у школу 

Припремна  група 2- 

целеодневна 

1.Данијела Ж.Ђурић 

2.Радмила Вујичић 
1 

Укупно 

 
2 

 

ОШ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА 

 

Ред

. 

бр. 

Узраст деце 

 

 

Васпитна група 

 

 

Васпитно особље 

Бр. 

група 

1. 
Од 5,5 година до поласка 

у школу 

Припремна група- 

целодневна  

1.Весна Ђорђијевић 

2.Милица Тодорчевић 1 

2. 
Од 5,5 година до поласка 

у школу 

Припремна  група- 

полудневна 

2.Дуња Стоисављевић 
1 

Укупно 

 
2 

 

ПРИПРЕМНЕ ГРУПЕ  ПРИ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА    

Ред. 

број 
 

МЕСТО 

 

Васпитно особље Бр. 

група 

 

3. 

Од 5,5 година до поласка 

у школу 

ОШ “22 Јул” Крчедин 

Припремна  група- 

полудневна 

1.Дејана Божић 

1 

Укупно 
 

 

 
1 
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Васпитно образовни рад реализује се по редовним програмима: 

 Програм васпитног рада са децом узраста од 6 месеци до 3 године          

 Јединствене основе програма рада са децом од 3 - 5,5 година (модел А и Б) 

 Припремни предшколски програм за децу од 5,5 година до поласка у школу. 

У циљу унапређења квалитета васпитно-образовног рада и ширења разноврсности 

понуде програма, установа реализује са децом и различите облике и програме рада. 

 

КАЛЕНДАР РАДА  

 

Радна година у  установи траје од 1. септембра 2020. до 31. августа 2021. године, 

а за децу у Припремном предшколском програму, према Правилнику о школском 

календару за ОШ на територији покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину, 

који доноси Покрајински  секретаријат  за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице. 

 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ИЗВОДИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 

Васпитно-образовни рад се остварује на српском језику. И ове радне године  у 

Установи ће бити заступљени програми за развој комуникативних способности на 

страном језику - енглеском и немачком језику. Васпитачи који реализују активности за 

развој комуникативних способности на нематерњем језику, имају за то одговарајуће 

знање стечено током континуиране едукације, а њихов рад се систематски прати. 

          Циљ нам је да остваримо интнезивну сарадњу са родитељима, развијамо програме 

и услуге у складу са потребама и интересовањима деце, родитеља и локалне заједнице, 

константно унапређујемо услове боравка деце и ниво технолошке опремљености. 

Настојаћемо да проширимо обухват посебно маргинализованих популација деце (деца 

са сметњама у развоју, ромске деце, деца из материјално угрожених породица…).  

         Ове радне године после уписног рока, није било места за сву пријављену децу. На 

листи чекања тренутно се налази 189 деце за објекат “Сунце” и  111 деце за објекат 

„Невен“ у Инђији. У овој радној години планира се завршетак радова на изградњи  

новог објекта  Установе у блоку 21  и доградњи објекта „Невен“ у Инђији, како би се 

примила сва деца са листе чекања. У новом вртићу планира се непосредни васпитно 

образовни рад у 10 васпитних група а са проширењем објекта „Невен“ у још две 

васпитне групе. 

         И у овој радној години боравак деце са сметњама у развоју,са инвалидитетом,без 

родитељског старања и корисника новчане помоћи,  финансираће се из средстава 

буџета Рeпублике.Србије, а боравак деце трећег и сваког наредног реда рођења, из 

средстава буџета општине Инђија. 

       Установа је донела: 

 Статут ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Колективни уговор код послодавца ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака 

ПУ „Бошко Буха“Инђија 

 Предшколски програм 

 Развојни план ПУ “Бошко Буха“Инђија за период од 2020. до 2023.године 

 Европски развојни план за период од 2020. до 2023.године 

 Правила понашања у ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Кодекс понашања запослених у ПУ "Бошко Буха"Инђија 
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 Правилник о начину, мерама и поступку  заштите и безбедности деце за 

време боравка у установи и свих активности које организује ПУ “Бошко 

Буха“ Инђија  

 Програм заштите деце од насиља  

 Правилник  о безбедности здравља на раду 

 План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести у ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 

ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Акт о процени ризика 

 Правила заштите од пожара 

 План заштите од пожара 

 Правилник о упису деце у ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Правилник о коришћену службених мобилних телефона 

 Правилник о условима и начину коришћења службених возила 

 Правилник о трошковима репрезентације у ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Правилник о службеној, заштитној и радној одећи и обући запослених 

 Правилник о набавкама 

 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

 Пословник о раду Управног одбора ПУ „Бошко Буха“Инђија 

 Пословник о раду Васпитно-образовног већа ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Пословник о раду Савета родитеља ПУ “Бошко Буха“Инђија 

 Правилник о раду библиотеке ПУ „Бошко Буха“ Инђија  

 Правилник о заштити података о личности  

 Правилник о канцелариском и архивском пословању 

 

II ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У ОПШТИНИ  
 

Укупан број уписане деце у радној 2020/2021. години је 1572. Установа  сваке 

године у априлу/мају месецу уписује нову децу која се распоређују у групе. Претходно, 

путем средстава јавног информисања и писменим оглашавањем родитељи се 

обавештавају о могућностима уписа и пријема деце у Установу. И ове радне године 

родитељима ће се омогућити електронски упис деце у вртић путем портала е-Управа. 

Анкетирањем родитеља сагледавају се  њихове потребе које се односе на радно време 

објеката,  различите облике рада, услуге и сервис, предлоге итд.  

            Потребу за целодневним боравком има 1296 детета и 276 деце за полудневним 

боравком. Припремни предшколски програм реализоваће се у 18 група са укупно 449  

деце. 

            Родитељи ће и ове године бити непосредни сарадници, партнери васпитача и 

деце у обликовању заједничког живота у Установи. Учешће родитеља биће значајно у 

успостављању и развијању реалног програма, заједничком планирању догађаја, 

организацији спољних контаката објеката и набавци односно изради потребног 

материјала.  

           Савет родитеља годинама веома успешно ради и укључен је у реализацију 

васпитно образовног рада, где је дата активнија улога родитељима у планирању и 

реализацији програма. У  савет родитеља биће изабрани представници родитеља из 

свих објеката установе и васпитних група при школама, представник родитеља деце са 

сметњама у развоју, као и предтавник савета родитеља установе у Општински савет 

родитеља.  
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III MАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

 ДЕЛАТНОСТИ 
 

    1. ОБЈЕКТИ ПУ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

 

р
.б

р
. 

О
б

је
к
ат

 

Б
р
о
ј 

о
б

је
к
та

 

Б
р
о
ј 

гр
у
п

а 

Б
р
о
ј 

д
ец

е 

П
о
в
р
ш

и
н

а 

о
б

је
к
та

 

П
о
в
р
ш

и
н

 

д
в
о
р
и

ш
та

 

А
д

р
ес

а 

1. “Сунце” 1 21 553 1982 9928 
Душана. Јерковића 

17a, Инђија 

2 “Невен” 1 6 160 932 7780 
Oмладинска бб,  

Инђија 

3. “Маслачак” 1 6 157 554 564 

Трг  

Данице Јовановић 2,  

Бешка 

4. “Сунцокрет” 1 3 78 189 881 
Средња 8, 

Нови  Карловци 

5. 

 
“ Цврчак  “ 1 1 27 132 196 

Цара Душана 1, 

Крчедин 

6.       “ Пчелица” 1 3 86 288 3371 
Карађорђева 1, 

Нoви  Сланкамен 

7. “Бамби” 1 2 54 211 304 
Жарка Зрењанина 1, 

Марадик 

8. “Ђурђевак” 1 2 55 165 400 
Вељка Влаховића 1, 

Чортановци 

9. “Бубамара” 1 2 38 104 300 
1 Новембар 73, 

Љуково 

 УКУПНО 9 46 1208 4557m2 23.724m2  

 

 

2. ПРЕГЛЕД ДРУГИХ (ПРИЛАГОЂЕНИХ) ПРОСТОРА ЗА РАД СА ДЕЦОМ 

 

 

БР. 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

БРОЈ ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ УКУ

ПНО целодневна полудневна целодневна полудневна 

1. 
„Душан Јерковић” 

Инђија 
3 1 72 41 113 

2. 
„Петар Кочић” 

Инђија 
2 2 66 50 116 

3. 
„Јован Поповић” 

Инђија 
2 0 40 20 60 

4. „22. jул” Крчедин 0 1 0 22 22 

5. 
"Браћа 

Груловић"Бешка 
1 1 25 19 44 

УКУПНО 8 5 203 152 355 

УКУПНО 13 355  
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3. ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМУ И СЕРВИРАЊЕ ХРАНЕ 

 

        У склопу установе налази се 13 кухиња, од којих је једна централна, у којој се 

припрема и из које се дистрибуира храна службеним специјалним возилима у осталих 

једанаест приручних кухиња, где се припрема доручак, поједине ужине и врши подела 

куваног оброка - ручка за децу. 

Објекти за припрему и сервирање хране 

 
 
ОБЈЕКАТ 

 
АДРЕСА 

 
ПРИПРЕМА 

И /ИЛИ 
СЕРВИРАЊЕ 

ДОРУЧКА 

 
ПРИПРЕМА 

И /ИЛИ 
СЕРВИРАЊЕ 

УЖИНА- 

ПРВА 

 
ПРИПРЕМА 

И /ИЛИ 
СЕРВИРАЊЕ 

РУЧКА 

 
ПРИПРЕМА 

И /ИЛИ 
СЕРВИРАЊЕ 

УЖИНА- 

ДРУГА 

 
ПОЛУДНЕВНИ 

БОРАВАК 
ПРИПРЕМА 

И /ИЛИ 

СЕРВИРАЊЕ 

ОБРОКА 

„Сунце“ ул. Душана 

Јерковића17а 

Инђија 

553 553 1296 553 / 

„Невен“ ул. Омладинска  

Инђија 

160 160 160 160 / 

„Маслачак“ ул. Трг Данице 

Јовановића бр.2 

Бешка 

157 157 157 157 / 

„Сунцокрет“ ул. Средња 12  

Нови Карловци 

36 36 36 78 42 

„Цврчак“ ул. Цара Дупана 1 

Крчедин 

27 27 27+14=41 27+14=41 / 

„Пчелица“ ул. Карађорђева 

бр.1  

Нови Сланкамен 

61 86 61 61 25 

„Бамби“ ул. Жарка 

Зрењанина 1 

Марадик 

40 54 40 40 14 

„Ђурђевак“ ул. Вељка 

Влаховића 1 

Чортановци 

45 55 45 45 10 

„Бубамара“ 1 Новембра 73, 

Љуково 

/ 20 / 18 38 

ОШ „Јован 

Поповић“ 

ул. Краља Петра 

бб 

Инђија 

40 60 40 40 20 

ОШ „Петар 

Кочић“ 

ул. Цара  

Душана 9 

Инђија 

66 91 66 91 50 

ОШ „Душан 

Јерковић“ 

ул. Душана 

Јерковића 1 

Инђија 

72 113 72 72 41 

ОШ "Браћа 

Груловић" 

 

ул. Карађорђева 2 

Бешка 

25 44 25 25 19 

ОШ„22. jул” 

Крчедин 

Нада Јаношевић 

број 2 

Крчедин 

/ / / / 17 
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У складу са Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране деце у 

предшколској установи (Сл.Гласник РС бр.39/2018) и приликом израде Развојног плана 

установе, који има за циљ анализу стања и одређивање приоритета развоја, а уважавајући 

потребе деце и родитеља, установа је  увела промене у ритму дана и распореду оброка. У свим 

објектима установе од октобра 2020. године сервирање  оброка за децу служиће се  у новим 

терминима и то: доручак од 07:30до 08:30, ужина од 10:30 до 11:30 и ручак од 13:30 до 14:30 

часова. 

IV ОПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ СА ПЛАНОМ НАБАВКЕ 

СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ 
 

1.  ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА И ДИДАКТИЧКО ИГРОВНА СРЕДСТВА 

 

Свака васпитна група је опремљена дидактичким средствима и играчкама у 

складу  са узрастом деце која се у групи налазе. Монтесори група у објекту Сунце је 

опремљена са колекцијом Монтесори дидактичког материјала 

У овој радној години планира се набавка  дидактичких средстава за две групе 

које ће се отворити у  дограђеном простору у  објекату "Невен" у Инђији, све јаслене и 

групе од 3 до 5,5 година које ће бити формиране у новом, изграђеном објекту у блоку 

21 у Инђији и за новоформирану припремну-целодневну  групу у ОШ "Јован Поповић" 

и припремну-полудневну  групу у ОШ "Петар Кочић". Планирана набавка ће се 

реализовати у складу са одлуком ВО-већа, бр.60-355-01/2019-01 од 30.06.2020. године а 

по предлогу стручног актива медецинских сестара-васпитача, стручног актива 

васпитача који реализују програм рада са децом од 3 године до укључења у програм 

припреме за школу и стручног активаа  васпитача који реализују  припремни 

предшколски програм. Такође се планира набавка радних листова за децу од 3 до 5,5 

година и припремног предшколског узраста, по предлогу стручних актива и на основу 

одлуке ВО-већа.  

           За потребе васпитно-образовног рада и  коришћење информационе технологије у 

свакодневном раду са децом, све радне собе у објекату "Невен" и "Сунце"у Инђији и    

"Маслачак" у Бешки  имају приступ бежичном интернету и опремљене су  рачунарском 

опремом (лаптопови и компјутери), док остали објекти и издвојена одељења установе 

на основу Уговора о донацији са компанијом Грундфос Инђија, имају на располагању  

један лаптоп рачунар. У овој радној години планираће се набавка рачунарске опреме  за 

преостале  васпитне групе по објектима које у собама немају рачунарску опрему и 

приступ интернет мрежи.  

 На нивоу Установе постоји централна библиотека са 8068  наслова, у којој се 

може наћи стручна литература, литература за децу предшколског узраста, литература за 

родитеље која им помаже у успешном родитељству. Сваки објекат Установе располаже 

својом малом библиотеком, како стручних наслова тако и литературе за децу. У току 

ове радне године пратићемо нова издања која су нам потребна за реализацију васпитно-

образовног рада. Планира се набавка стручне литературе за васпитаче и стручне 

сараднике и радних листова за узраст деце од 3-6,5 година , а који су саставни део 

одлуке ВО-већа.                                                                                                                                    

 

2. ТЕХНИЧКИ АПАРАТИ И МАШИНЕ                       

 

 Све приручне и централна кухиња су опремљене савременом опремом и то: 

машином за прање посуђа, казанима за кување оброка, троетажним пећницама и 
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конвектоматом за печење хране, расхладним ормарима и замрзивачима, машином за 

сечење хлеба, дводелним судоперама, неутралним  столовима и  висећим ормарићима 

од росфраја за одлагање посуђа, колицима за служење хране, новим посуђем за 

припремање хране и прибором за децу за обедовање, а вешерај са новом 

професионалном машином за прање и сушење веша. 

 У овој радној години у објекту "Невен" који ће се проширити за две васпитне 

групе, планира се набавка острвског парохватача, шпорета, и по потреби остале 

кухињске опреме и ситног инвентара за опремање кухиња,  а за нов вртић у блоку 21 у 

Инђији опремање кухињске опреме и вешераја  по израђеној пројектној документацији. 

 

3. СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛИ И ДРУГА ВОЗИЛА 

 

Установа поседује следећа возила:  

Врста возила Регистарски број Година 

производње 
RENAULT KANGO  

За превоз хране  

IN-014-RF 2012. 

RENO TRAFIK 

Путничко возило 8+1 

IN-031-RS 2008. 

FIAT PUNTO 

Путничко возило 

IN-017-WP 2011. 

OPEL VIVARO 

за превоз хране 

IN-042-IR 2018. 

 

У плану јавних набавки и финансијском плану за 2021. годину, планираће  се средства 

за  замену старог путничког возила Fiat punto новим или набавка новог возила. 

 

4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА 

 

 

Р.б. Објекат Врста радова Извор 

финансир

ања 

Планирани 

период 

извођења 

радова 

Планирана 

вредност 

радова 

са пдв-ом 

 

1. 

„Невен“  

 Инђија 

-Доградња објекта "Невен"у 

Инђији 

-буџет 

општине 

Инђија 

-буџет 

Р.Србије 

2020.година 

 

 

 

6.000.000,00 

 

2. Нов вртић у 

блоку 21, 

Инђија 

-Набавка  нове кухињске 

опреме и ситног инвентара 

за опремање кухиње 

-Набавка опреме за 

прање,сушење и пеглање 

веша 

-буџет 

општине 

Инђија 

 

2021.година 8.000.000,00 

3. Нов вртић у 

блоку 21, 

Инђија 

-Опремање намештајем и 

опремом који су 

прилагођени  потребама 

деце 

-буџет 

општине 

Инђија 

 

2021.година 8.000.000,00 
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4. "Сунцокрет“ 

Н. Карловци 

-Израда пројектно-техничке 

документације за изградњу 

објекта за децу  

-буџет 

општине 

Инђија 

2020./2021. 

године 

700.000,00 

5. „Бамби“ 

Марадик 

 

Нов вртић у 

блоку 21, 

-Израда пројектне 

документације за дечје 

игралиште  

-буџет 

општине 

Инђија 

2020/2021. 

године 

300.000,00 

6. „Бамби“ 

Марадик 

 

Нов вртић у 

блоку 21, 

Инђија 

-Опремање дворишта 

справама за игру и 

сертификовање игралишта у 

складу са Правилником о 

безбедности дечјих  

игралишта 

-буџет 

општине 

Инђија 

 

2021.година 5.000.000,00 

7. „Сунце” 

Инђија 

-Набавка путничог возила-

замена старо за ново 

буџет 

општине 

Инђија 

2021. година 3.000.000,00 

 

 

V ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ 
 

1. ЦЕЛОДНЕВНИ, ПОЛУДНЕВНИ И ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 
Р.б. Објекат 1- 3 године Од 2/3 године до 

поласка у 

школу- 

целодневни 

боравак 

Од 3 године до 

поласка у школу- 

полудневни 

боравак 

 

Збир 

Радно 

време 

Број 

група 

Број 

деце 

Број 

група 

Број 

деце 

Број 

група 

Број  

деце 

1. “Сунце” 5 109 16 444 / / 553 5:30-20:00 

2. “Невен” 2 42 4 118 / / 160 5:30-17:00 

3. “Маслачак” 2 41 4 116 / / 157 5:30-17:00 

4. “Сунцокрет” / / 1 27+9 2 
25(ппп) 

17(3-5,5)   
  78 5:30-17:00 

5. “Цврчак” / / 1 27 / /   27 5:30-17:00 

6. “Пчелица” / / 2 61 1 
25(ппп) 

 
  86 5:30-17:00 

7. „Бамби“ / / 1 

26 +14 : 

 4 

(ппп) 

+ 

10 

(3-5,5) 

1 

 

14(ппп) 

 

 

54 5:30-17:00 

8. „Ђурђевак“ / / 1 

26+19: 

4(ппп) 

+15 

(3-5,5) 

1 

 

10(ппп) 

 

55 5:30-17:00 

9. „Бубамара“ / / / / 2 
12(ппп) 

26(3-5,5)   
38 

7:00-12:00 

12:00-
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17:00 

10. 
ОШ"Петар. 

Кочић" 
/ / 2 66(ппп) 2 

 

50(ппп) 

 

116 

5:30-17:00 

7:30-12:30 

12:00-

17:00 

11. 
ОШ„Душан 

Jeрковић“ 
/ / 3 72(ппп) 1 

41 

(30ппп+ 

11ппп) 

113 

5:30-17:00 

7:30-12:30 

12:00-

17:00 

12. 
ОШ„Јован 

Поповић“ 
/ / 2 40 (ппп) / 

20 

(12ппп+8

ппп) 

60 

5:30-17:00 

12:00-

17:00 

13. 
ОШ”22јул” 

Крчедин 
/ / / 

14: 

5 

(ппп) 

+ 

9 

(3-5,5) 

1 17(ппп) 31 7:30-12:30 

14. 

ОШ„Браћа 

Груловић“ 

Бешка 

/ / 1 25(ппп) 1 19(ппп) 44 

5:30-17:00 

7:30-12:30 

12:00-

17:00 

 УКУПНО 9 192 38 1104 12 

233(ппп) 

+ 

43(3-5,5) 

=  

276 

59 

груп

а  

1572 

 деце 

 

2.   ПРОГРАМИ ОД ОПШТИХ ИНТЕРЕСА 

 

Бр. Објекат 

Деца са 

сметњама у  

развоју и 

инвалидитетом 

Без 

родитељског 

старања 

Из 

маргинализованих 

група 

Корисници 

материјале 

помоћи 

1. 
„Сунце“ 

Инђија 
12 3 2 1 

2. 
“Невен” 

 Инђија 
 8  - 1 

3. 
„Маслачак“ 

 Бешка 
3  3 4 

4. 
„Сунцокрет“ 

 Нови Карловци 
1  2  

5. 
„Пчелица“  

Нови Сланкемен 
4 

 
3 2 

6. 
„Цврчак“ 

 Крчедин 
2  1 1 

7 
“Бамби”  

Марадик 
3  

 
2 

8. 
“Ђурђевак” 

Чортановци 
4 1 2 1 

9. 
“Бубамара”  

Љуково 
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10. ОШ ”Ј.Поповић” Инђија 5 1 1  

11. OШ “П. Кочић” Инђија 2  
 

1 

12. ОШ “Д.Јерковић” Инђија 3 
  

1 

13. ОШ “Б.Груловић” Бешка 1    

14. 
ОШ ”22 јул”  

Крчедин 
3  2 

 

 УКУПНО 51 5 16 14 

 

 

   3. УСЛУГЕ ПОРОДИЦИ И ДЕЦИ КОЈЕ УСТАНОВА МОЖЕ ДА ПРУЖИ 

 

Услуге: 

1. Набавка радних листова и часописа за децу– 1 х годишње 

2. Услуге библиотеке (централне библиотеке у „Сунцу“ и помоћних 

библиотека у свим објектима Установе) 

3. На иницијативу родитеља организовање додатних факултативних програма 

који доприносе развијању даровитости деце  

Одмор и рекреација: 

За раднике Установе планира се вишедневна сазнајно – рекреативна екскурзија коју ће 

финансирати сами запослени. 

За децу Установе планирају се следећи облици: 

 Дневни излети за најстарије групе у априлу или  мају 

 Посета позоришта за децу у Културном центру 

 

 

VI  ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У 

УСТАНОВИ  И  КАДРОВИ 
  

 Установу чине 9 објекта и 5 прилагођених простора при основним школама са 

територије општине Инђија. У циљу постизања веће ефикасности и боље координације 

и организовања рада Установа је подељена на пет радних јединица. 

 За послове управљања Установом је задужен директор Јелена Кресоја и 

помоћник директора Наташа Банић. 

 За послове организације рада у објекту „Сунце“ и координацију свих радних 

јединица задужен је главни васпитач без групе Слађана Радивојевић 

 Послове организације рада у свакој јединици обављају главни васпитачи: 

            -     Маријана Печиљ - објекат “Невен” и  “Бубамара”; 

- Механџић Наташа - објекти “Маслачак”, ”Ђурђевак”, ”Бамби”; 

- Александра Дуброја – објекти “Пчелица”, ”Сунцукрет”, ”Цврчак” ; 

- Зинајић Драгана  - припремне групе при школама. 

 За послове организације и координације рада из области исхране задужен је 

координатор нутрициониста Тајана Граовац. 

 За послове здравствене заштите и безбедности на раду задужена је Бранка 

Ђаниш Максић, санитарни техничар и лице за безбедност на раду. 
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 За праћење и унапређење васпитно-образовног рада задужени су стручни 

сарадници – педагог Јадранка Узелац, психолог Неда Аврамов Ђилас и логопед 

Снежана Прелић.  

 За послове против пожарне заштите и координацију техничке службе-Бранка 

Ђаниш Максић и Душан Узелац 

 

1. НАЧИН РАДА УСТАНОВЕ И РАДНО ВРЕМЕ УСТАНОВЕ 
 

 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 израдила свој 

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. 

            Како би се обезбедило поштовање свих прописаних епидемиолошких мера, 

установа ће у септембру 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.   

          Поред наведеног модела функционисања установа је израдила Оперативни план 

рада у случају прекида остваривања непосредног рада са децом у одређеном 

временском периоду-трећи модел а 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.  
         Време боравка у целодневном боравку износи 11,5 сати и у зависности од потреба 

породица рад се организује: 

- од 5:30 до 17:00 часова – „Маслачак“, „Невен“, „Сунце“, „Сунцокрет“, 

„Пчелица“, „Цврчак“, „Бамби“,”Ђурђевак”  

- од 7:00 до 17:00- „Бубамара“ 

- од 5:30 до 20:00 часова – објекат „Сунце“ 

 У складу са исказаним потребама за смештајем деце у послеподневним часовима 

и ове године ће се организовати реализација целодневног васпитно-образовног 

програма за децу од 2,5 до 5,5 година у објекту “Сунце”  у периоду од 12:00 до 20:00 

часова. 

 Време боравка деце у полудневном боравку износи 5 часова, иако Закон о 

предшколском васпитању и образовању предвиђа 4 часа трајања ППП. Полудневни 

боравак се, у зависности од просторних могућности објекта, организује у преподневним 
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и послеподневним часовима. У већини објеката где се налазе групе ППП полудневног 

боравка и групама при основним школама  васпитно – образовни рад се одвија у 

сменама, које прате смене у  основној школи. 

Полудневни боравак при основним школама (промена смена је недељно): 

- преподневна смена од 7:30 до 12:30 часова 

- поподневна смена од 12:00 до 17:00 часова 

Целодневни боравак при  основним школама: 

- од 5:30  до 17:00 часова 

           Установа ће у складу са развојем епидемиолошке ситуације и по потреби мењати  

радно време рада и извршити временску организацију остваривања васпитно -

образовног рада са децом, на дневном,недељном или месечном нивоу,по прибављеном 

мишљењу Савета родитеља установе уз сагласност оснивача.  

          Установа обавља своју делатност током целе године. У летњем периоду (јул, 

август) због смањења броја деце, кад већина родитеља користи годишњи одмор и  због 

потребе Установе да припреми објекте за почетак  нове  радне године, поједини објекти 

имају кратке прекиде рада. Установа врши анкетирање родитеља у свим објектима 

везано за рад у овим месецима. На основу анкета сагледавомо потребе родитеља и 

организујемо рад и дежурства. Родитељи који имају потребу да им деца похађају 

Установу, могу децу довести у дежурне објекте. Периоде кад поједини објекти не раде 

са децом користимо за припреме за почетак радне године. 

 

 

2. ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ПРОФИЛИМА СТРУЧНОСТИ 

 

 2.1. КАДРОВСКИ УСЛОВИ  

У установи послови су систематизовани по следећим групама : 

 послови руковођења директора и помоћника директора, 

 послови васпитно-образовног рада: васпитно-образовно особље- стручни 

сарадници и сарадници, васпитачи и медецинске сестре-васпитачи 

 нормативно-правни послови: секретар 

 административно-финансијски послови 

 помоћно-технички послови 

  

Квалитет рада гарантује и велики број васпитача, њих 30, који су завршили 

високо образовање, основне студије у трајању од четири године на Учитељском 

факултету у Београду. Један број васпитача је завршио и завршава специјалистичке 

струковне студије на високој школи у Сремској Митровици и медицинске сестаре-

васпитачи завршавају високо образовање за рад у јасленим групама у складу са 

прописима.  

Васпитачима који су стекли високо образовање на основним студијама у трајању 

од четири године, васпитачима и запосленима који су завршили специјалистичке 

струковне студије-240 бодова, признао се припадајући коефицијент VII-1 за обрачун и 

исплату плата од 17,32 са применом од 01.01.2017. године. 
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2.2. СТАЊЕ ПО НОРМАТИВИМА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Р.б

. 

Профил стручности Број  

радника 

према 

потребама 

Установе 

Број радника по 

Правилнику  о 

мерилима за 

утврђивање 

економске цевне у 

ПУ 

Број радника 

према извору 

финансирања- 

Буџет општине 

Инђија 

 

1. 

 

Послови руковођења 

(директор,помоћник 

директора,главни васпитач 

централног објекта) 

3 2,255 3 

2. 
Стручни сарадник 

(педагог, психолог) 
2 1,994 2 

3 Логопед 1 / 1 

4. 
Педагог за физичку 

културу 
0 / 0 

5. Библиотекар  1 / 1 

6. 
Сарадник за здравствену  

заштиту и безбедност  
1 / 1 

7. Социјални радник / 0,564 / 

8. Васпитачи 91 88,00 88 

9. 
Медецинска сестра-

васпитач 
18 18,00 18 

10. 

Медецинска  сестра за 

превентивну здравствену 

заштиту 

4 4,598 4 

11. 
Административно правни и 

финансиски послови 
6 5,180 6 

12.  Сарадник за исхрану   1 1,039 1 

13. Припремање хране 6 6,175 5 

14. Сервирање хране 16 9,889 14 

15. 
Одржавање хигијене, и 

вешерка  
17 25,900 12 

16. 

Технички послови: 

домар,економ, возач, 

портир-чувар 

6 5,180 6 

 Укупно 173 169,973 162 

 

На основу Правилника за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама (Сл.гласник РС бр. 146/2014, ) утврђен је 

укупан број запослених  у радној 2020/2021. години који је приказан у табели и износи 

169,973. Средства за финансирање запослених обезбедиће се из буџета општине Инђија 

и из буџета Републике Србије за запослене који су ангажовани у припремном 

предшколском програму у трајању од четири часа дневно. Потребан број запослених у 

овој радној години је 170. 

          У радној 2020/2021. години након доградње објекта „Невен“ отвориће се две 

васпитне групе, мешовита  и јаслена група, па ће се ангажовати још 2 васпитача, 2 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ  2020/2021.  ГОДИНУ 
 

 23 

 

медецинске сестре-васпитач, 1 сервирка и  1 спремачица. Такође, се у овој радној 

години након изградње новог вртића у блоку 21 у Инђији,  планира отварање 10 

целодневних група где ће бити потребно да се ангажује 20 васпитача/ мед.сестре 

васпитача, 1 превентивнa сестрa, 1 сарадник за исхрану, 2 кувара, 2 сервирке, 1 домар и 

5 спремачица, што је укупно 38 запослених.  Установа ће на  почетку сваког месеца 

достављати Општинској управи Молбу за прибављање сагласности за попуњавање 

слободних односно упражњених радних места на даљу надлежност. 

 

3.  СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ОСОБЉА  

 

Васпитно образовно особље у Установи чине:  

- васпитач 

- медицинска сестра -васпитач 

Стручне сараднике чине: 

- психолог 

- педагог 

- дефектолог – логопед 

Сараднике чине: 

- Библиотекар 

Сходно члану 160. Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл.гласник РС 

бр.88/2017.) утврђује се следећа структура и распоред обавеза ВО особља у оквиру 

радне недеље: 

таб.бр.1  

Ред.бр. Структура радног времена васпитача у припремним 

предшколским групама (40 сати, једна седмица) 

Број 

сати 
1. Непосредни рад са децом 20 сати 

2. Припрема и планирање непосредног васпитно образовног рада  

и онлајн активности подршке деци и породици 

 5 сати 

3. Вођење педагошке документације  3 сата 

4. Рад у стручним органима и стручно усавршавање (непосредним 

присуством и путем различитих платформи) 

 2 сата 

5. Пријем и отпуст деце 5 сати 

6. Сарадња са породицом  3  сата 

7. Сарадња са локалном заједницом 2 сат 

УКУПНО 40 сати 

 

 таб.бр.2.  

Ред.бр. Структура радног времена васпитача у целодневним  

групама (40 сати, једна седмица) 

Број 

сати 
1. Непосредни рад са децом 30 сати 

2. Припрема и планирање непосредног васпитно образовног рада 

и онлајн активности подршке деци и породици 

2,5 сати 

3. Вођење педагошке документације 1,5 сата 

4. Рад у стручним органима и стручно усавршавање (непосредним 

присуством и путем различитих платформи) 

3 сата 

5. Сарадња са породицом  2 сата 

6. Сарадња са локалном заједницом 1 сата 

УКУПНО 40 сати 

        

      таб.бр.3. 

Ред.бр. Структура радног времена медицинске сестре – Број 
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превентивна здравствена заштита  у целодневним  групама 

(40 сати, једна седмица) 

сати 

1. Непосредни рад са децом  35 сати 

2. Вођење медицинске документације  1 сата 

3. Рад у  стручним органима и стручно усавршавање  2 сата 

4. Сарадња са породицом и локалном заједницом  2 сата 

УКУПНО 40 сати 

 

      таб.бр.4. 

Ред.бр. Структура радног времена медицинске сестре-васпитача 

(40 сати, једна седмица) 

Број 

сати 
1. Непосредни рад са децом 30 сати 

2. Припрема и планирање непосредног васпитно образовног рада  

и онлајн активности подршке деци и породици 

2,5 сати 

3. Вођење педагошке  документације 1,5 сата 

4. Рад у стручним органима и стручно усавршавање(непосредним 

присуством и путем различитих платформи) 

 3 сата 

5. Сарадња са породицом   2 сата 

6. Сарадња са са локалном заједницом 1 сат 

УКУПНО 40 сати 

 

 Утврђује  се следећа структура и распоред обавеза стручних сарадника  у оквиру   

радне недеље: 

     таб.бр.5. 

Ред.бр. Структура радног времена: педагог,  логопед, психолог (40 

сати, једна седмица) 

Број 

сати 
1. непосредни рад са децом 30 сати 

2. припрема и планирање непоредног рада са децом и вапитачима  

и  онлјан подршке деци и породици 

 2 сати 

3. рад у стручним органима и стручно усавршавање (непосредним 

присуством и путем различитих платформи) 

 3 сата 

4. сарадња са породицом и локалном заједницом   2 сата 

5. Инструктивно саветодавни рад и стручна помоћ  васпитачима и 

родитељима 

 2 сата 

6. Вођење педагошке документације  1 сат 

УКУПНО 40 сати 

 

Утврђује  се следећа структура и распоред обавеза  сарадника  у оквиру радне 

недеље: 

      таб.бр.6. 

Ред.бр. Структура радног времена : библиотекар  

(40 сати, једна седмица) 

Број 

сати 
1. Непосредни рад са децом, сарадња са васпитачима и другим 

сарадницима 

20 сати 

2. Планирање и припрема за непосредни рад са децом, 

васпитачима  и онлајн подршке деци и породици 

4 сати 

3. Вођење евиденције о библиотечко- медиатекарској грађи 10 сата 

4. Израда предлога набавка књига и дидактичког материјала  3 сата 

5. Рад у стручним органима и стручно усавршавање (непосредним 

присуством и путем различитих платформи) 

 2 сата 

6. Сарадња са породицом и локалном заједницом  1сат 

УКУПНО  40 сати 
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              На основу напред утврђеног Годишњег плана рада васпитно образовног особља 

и стручних сарадника,  а који је сачињен у складу са законски прописаном педагошком 

нормом, донеће се за сваког извршиоца појединачно решење за радну 2020/2021. 

годину. Решењем ће бити обухвађене радне обавезе запосленог у оквиру сва три модела 

функционисања установе и то: у редовним околностима када установа остварује 

непосредни рад у пуном капацитету, у случају  рада у ограниченом капацитету или 

потпуне обуставе рада установе услед ширења епидемије COVID 19 када ће се одвијати  

онлајн активности подршке деци и породицама, и професионалном повезивање и 

размени искуства практичара. 

 

 

VII ПРОГРАМИ РАДА СА ДЕЦОМ 
 

1. ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

Приоритетни задаци на реализацији програма предшколског васпитања и 

образовања у овој радној години у складу су са препорукама надлежног 

Министарства (Допис од 17.08.2020. : „Припрема за почетак радне 2020/2021. 

године и израду годишњег плана рада установе у контексту епидемиолошке 

ситуације у вези са ковид 19“), проистичу из Развојног плана установе и резултата 

самовредновања.  

- Партнерство са породицом и пружање подршке породицама да обезбеде 

услове за подршку добробити и целовитом развоју деце;  

- Активности усмерене на заштиту здравља и безбедности деце; 

- Стварање подстицајне средине за игру и учење кроз коришћење свих 

расположивих простора у вртићима (дворишта, холови, ходници, терасе...) и 

ресурса у локалној заједници; 

- Развијање инклузивне културе предшколске установе и унапређивање 

инклузивне васпитно-образовне праксе; 

- Превенција насиља, злостављања и занемаривања;  

- Грађење културе вртића као заједнице учења (тимски рад, професионализам, 

подела лидерства и заједничка рефлексија праксе). 

 

1.1  ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ    

УЗРАСТА ДО 3 ГОД. 

   

- Модел рада у ограниченом капацитету  
 

 Програм неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године 

реализоваће се у 3 објеката предшколске установе „Сунце“, „Невен“ и „Маслачак“ у 9 

јаслених група, као и у мешовитим групама деце од 2 године до поласка у школу у 

сеоским срединама.  

 Пријем уписане деце узраста од 1 до 3 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, и то: 

1. деца жртве насиља у породици; 
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2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без 

3. родитељског старања; 

4. деца самохраних родитеља; 

5. деца из социјално нестимулативних средина; 

6. деца са сметњама у психофизичком развоју, 

7. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у 

8. психофизичком развоју; 

9. деца тешко оболелих родитеља; 

10. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или 

11. прогнаног лица; 

12. деца предложена од стране Центра за социјални рад; 

13. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности 

14. 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.  

 Родитељи ће првог дана пријема детета у установу, поред потврде да су радно 

ангажовани, доставити потврду од надлежног педијатра да је дете здраво за боравак у 

колективу која није старија од 7 дана.   

 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. Непосредни васпитно-образовни рад у установи 

организује се на начин који осигурава безбедност и здравље деце, родитеља и 

запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција.  

 Деци која у одређеном временском периоду нису укључена у непосредни 

васпитно-образовни процес (због организације рада установе у контексту примене 

противепидемијских мера, због болести, страхова родитеља од инфекције или других 

разлога) биће омогућена подршка путем онлајн канала комуникације, уз уважавање 

потреба, могућности и интересовања деце и породице и у складу са ресурсима 

установе. Разрада Модела подршке деци и породицама дата је у засебном поглављу.  

 

 План адаптације новоуписане деце  

 

 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.   

 Програм адаптације у јасленим групама заснива се на стварању односа поверења 

и „базе сигурности“ на релацији вртић – породица. Изградња овог односа започиње 

иницијалним родитељским састанком у јуну месецу када родитељи деце која полазе у 

јаслене групе од медицинских сестара – васпитача и стручних сарадника  добијају 

информације о томе какве промене у понашању детета могу да очекују након поласка у 
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вртић, како да разумеју функцију тог понашања и подрже дете у периоду кризе, које 

припреме могу да предузму у току лета како би детету и себи олакшали почетак 

адаптације. Осим тога, родитељи се на овом састанку упознају и са планом адаптације 

који предвиђа активно учешће родитеља и боравак у групи заједно са дететом у току 

прве недеље привикавања на колектив. На овај начин детету је омогућено да у 

присуству старатеља, који му улива сигурност и подржава његово истраживање, упозна 

нову средину и успостави односе са медицинским сестрама- васпитачима које ће 

бринути о њему у вртићу. 

 

I НЕДЕЉА (01.09. – 04.09.2020.) 

Деца бораве у вртићу сат времена уз присуство родитеља. 

            А ГРУПА Б ГРУПА 

08:00 – 09:00 10:00 – 11:00 

 

II НЕДЕЉА (07.09. – 11.09.2020.) 

Деца бораве у вртићу сат времена без присуства родитеља. 

            А ГРУПА Б ГРУПА 

08:00 – 09:00 10:00 – 11:00 

 

III НЕДЕЉА (14.09. – 18.09.2020.) 

Деца бораве у вртићу два сата без присуства родитеља. 

            А ГРУПА Б ГРУПА 

7:30- 09:30  10:00 – 12:00 

 

IV НЕДЕЉА (21.09. – 25.09.2020.) 

Деца бораве у вртићу два сата без присуства родитеља. 

            А ГРУПА Б ГРУПА 

7:30- 09:30  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.    

            Циљеви неге и васпитања планирају се полазећи од Општих основа 

предшколског програма у раду са децом узраста до 3 године и односе се на подстицање 

целовитог психо-социјалног развоја и добробити деце. Физичка и здравствена нега деце 
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раног узраста је јединствена са процесом васпитања и образовања и одвија се 

симултано у свим интеракцијама васпитача са децом.  

Приоритетни циљеви у остваривању програма неге и васпитно-образовног рада 

са децом до 3 године у условима рада установе са ограниченим капацитетом односе се, 

пре свега на стварање услова да свако дете буде и остане здраво, осећа се сигурно, 

прихваћено и повезано са породицом, васпитачима и вршњачком групом. Како би се 

пружила подршка добробити сваког детета, васпитно-образовно особље ће планирати и 

реализовати активности и садржаје како за децу која бораве у вртићу, тако и за децу 

која су код куће коришћењем могућности које пружају различити видови онлајн 

комуникације – пре свега Вибер и Зум. Учешће породица у онлајн активностима 

подршке је на добровољној бази, а иницијатива за успостављање комуникације потиче 

од предшколске установе и усмерена је ка свој уписаној деци која у одређеном 

временском периоду нису у могућности да непосредно учествују у васпитно-

образовном раду. Онлајн садржаји и активности биће планирани са циљем пружања 

подршке породици у стварању подстицајних услова за игру и развој деце у породичном 

окружењу - подршке у осамостаљивању деце, усвајању навика и нових вештина, идеје 

за игру са децом и израду играчака и сликовница од природног и рециклажног 

материјала, и слично. Стручни сарадници ће пружати подршку медицинским –сестрама 

васпитачима у избору садржаја који се нуде деци и породици и учествовати у припреми 

материјала који су намењени подршци родитељима у вршењу родитељске улоге и 

подстицању развоја деце.  Због развојних карактеристика, деца јасленог узраста не 

треба да проводе време испред екрана (таблета, рачунара, паметних телефона), али се 

препоручује повремено успостављање комуникације васпитача са децом, индивидуално 

или у мањој групи путем видео позива како би се одржао континуитет везе васпитача и 

детета, као и осећај припадности вршњачкој групи.  

У циљу очувања здравља и превенције респираторних инфекција медицинске 

сестре васпитачи ће свакодневно планирати боравак деце на свежем ваздуху на 

терасама и у дворишту објеката, као и моторичке активности у фискултурној сали 

или дворишту. У сарадњи са медицинским сестрама на превентиви, медицинске сестре-

васпитачи ће са децом реализовати активности усмерене ка усвајању културно-

хигијенских навика за одржавање личне и опште хигијене, редовно и правилно прање 

руку, здравствено-васпитне активности у циљу едукације деце о начинима заштите од 

болести. 

У раду и комуникацији са децом развијаће се самопоштовање деце кроз све 

активности. Стварањем сигурне климе прихватања и подржавања, деци ћемо омогућити 

да буду активна у складу са својим потребама и могућностима и да стичу нова искуства 

постепено откривајући себе и своју околину. 

Физичка средина у радној соби, објекту и дворишту треба да буде безбедна, 

позната и предвидљива, персонализована и адекватно стимулативна, уз довољно 

чулних, акционих и истраживачких подстицаја. Највише пажње медицинске сестре 

васпитачи треба да посвете формирању и опремању сензорне и кинестетичке просторне 

целине. Физичка средина треба да омогући окупљање целе групе, рад у малим групама 

и осамљивање деце, али и да задовољи захтеве који се тичу очувања здравља и 

безбедности деце.   

Задатак медицинских сестара – васпитача је да развијају пројектни приступ у 

планирању и да полазећи од испољених интересовања деце, бирају теме и покрећу 

пројекте на нивоу јаслених група, или објеката у сарадњи са васпитачима, користећи 

све расположиве ресурсе у локалној средини, уз поштовање прописаних 

епидемиолошких мера и водећи рачуна о заштити здравља деце и одраслих.  
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У сарадњи са породицом треба тежити успостављању партнерских односа који 

се заснивају на узајамном поверењу и поштовању, двосмерној и отвореној 

комуникацији са родитељима која ће се одвијати непосредно и путем свих 

расположивих канала комуникације. Поред учешћа у онлајн заједници подршке на 

нивоу одређене васпитне групе, родитељима ће по потреби бити омогућене 

индивидуалне консултације и саветодавни разговори са медицинским сестрама-

васпитачима и стручним сарадницима установе. Планирани су разноврсни облици 

сарадње и учешћа родитеља, као што су учешће родитеља у периоду адаптације деце, 

родитељски састанци, креативне и едукативне радионице, учешће родитеља у 

реализацији пројеката и акција на нивоу васпитне групе, организацији догађаја и посета 

у локалној средини. Сви наведени облици сарадње са породицом планираће се и 

реализовати у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом уз поштовање 

прописаних мера заштите од заразних болести (на отвореном, у мањим групама, уз 

ношење заштитних маски и одржавање физичке дистанце), а у случају потпуног 

прекида непосредног рада са децом у предшколској установи, сарадња са родитељима 

ће се реализовати путем различих канала комуникације.  

 

1.2. ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 3 ГОДИНЕ ДО 

УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ 

 

- Модел рада установе у ограниченом капацитету  

 

 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 уписане деце узраста од 3 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.  
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 Родитељи ће првог дана пријема детета у установу, поред потврде да су радно 

ангажовани, доставити потврду од надлежног педијатра да је дете здраво за боравак у 

колективу која није старија од 7 дана.   

 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. Непосредни васпитно-образовни рад у установи 

организује се на начин који осигурава безбедност и здравље деце, родитеља и 

запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција.  

 Деци која у одређеном временском периоду нису укључена у непосредни 

васпитно-образовни процес (због организације рада установе у контексту примене 

противепидемијских мера, због болести, страхова родитеља од инфекције или других 

разлога) биће омогућена подршка путем онлајн канала комуникације, уз уважавање 

потреба, могућности и интересовања деце и породице и у складу са ресурсима 

установе. Учешће породица у онлајн активностима подршке је на добровољној бази, а 

иницијатива за успостављање комуникације потиче од предшколске установе и 

усмерена је ка свој уписаној деци која у одређеном временском периоду нису у 

могућности да непосредно учествују у васпитно-образовном раду. Онлајн подршку 

треба планирати и реализовати у циљу стварања услова да свако дете буде и остане 

здраво, осећа се сигурно, прихваћено и повезано са породицом, васпитачима и 

вршњачком групом. 

 Посебна пажња у овој радној години, у складу са резулататима самовредновања 

и Развојним планом установе, биће посвећена стварању подстицајног физичког 

окружења у просторима радних соба, заједничким просторијама и двориштима вртића. 

Имајући у виду да деца раног узраста уче кроз интеракцију са физичким и социјалним 

окружењем, физичко окружење треба да је богато структурирано и подстицајно, да 

доприноси развоју дечијег учења, креативности и стваралаштва. Приликом 

организовања средине за учење, треба имати у виду да физичко окружење треба да 

подржи:  

- Сарадњу и позитивну међузависност; 

- Уважавање посвећености у активности и иницијативу; 

- Истраживање, експериментисање и стваралаштво; 

- Различитост, припадност и персонализованост; 

- Телесни, сензорни и естетски осећај и зачудност. 

 У грађењу и реструктурирању средине за учење учествују деца, родитељи и 

васпитачи.   

Задатак васпитача и ове радне године је да у обиму који дозвољава тренутна 

епидемиолошка ситуација, примењују пројектни приступ у планирању васпитно-

образовног рада и да активности са децом заснивају на принципима интегрисаног 

учења. У планирању васпитно – образовног рада васпитачи ће полазити од испољених 

интересовања деце и њихових питања, и њима ће се водити у одабиру теме пројекта. 

Задатак васпитача је да у сарадњи са децом уобличи проблем који ће покренути 

истраживање и да помогне деци да траже решења и различите изворе сазнања. Током 

разраде теме пројекта васпитач планира повезивање садржаја и питања која су 

покренула деца са циљевима који су постављени за конкретну децу, мању или већу 

групу деце. Бројне активности у оквиру пројекта пружају могућност деци да изаберу 

ону која највише одговара њиховом стилу учења и доминантном виду изражавања. 
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Задатак васпитача је да уважи и специфичности локалне средине, као и да кроз сарадњу 

са родитељима уважи и њихове потребе и сугестије.  

Поред развијања пројеката на нивоу васпитне групе, васпитачи ће у сарадњи са 

стручним сарадницима планирати учешће у заједничким пројектима на нивоу 

појединих објеката вртића или установе у целини.  

Васпитачи који реализују програм васпитно-образовног рада са децом од три 

године до укључивања у програм припреме за школу биће, у овој радној години, 

укључени у реализацију  програма -  Развијање комуникативних способности на 

нематерњем језику- енглеском и немачком, Читаоница-причаоница, Наша прича - и у 

различитим програмима и облицима рада на нивоу предшколске установе, сценско-

драмска и луткарска радионица, музичко-ритмичка радионица, креативне и едукативне 

еко- радионице, ликовне радионица, фолклор-традиција. 

 

 

1.3.     ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

- Модел рада установе у ограниченом капацитету  

 

 У току примене модела рада установе са ограниченим капацитетом, приоритет је 

остваривање обавезног припремног предшколски програма у четворочасовном трајању 

за сву децу рођену од 01.03.2014. до 28.02.2015. 

 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 14 припремних предшколских 

група, од чега су 6 полудневних и 8 целодневних група. Припремне предшколске групе 

су смештене у објектима „Пчелица“, „Сунцокрет“, и у основним школама „Душан 

Јерковић“, „Петар Кочић“ и „Јован Поповић“ у Инђији и „Браћа Груловић“ у Бешки. У 

објектима „Бубамара“, „Ђурђевак“ и „Бамби“ и у школи „22. јул“ у Крчедину, 

припремни предшколски програм се реализује у мешовитим групама деце узраста од 2 

године до поласка у школу (4 групе). 

 Предшколска установа ће 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 
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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 он-

лајн комуникације са васпитачима. Са децом обе групе ће радити један васпитач, на 

начин да он-лајн активности буду усклађене са активностима које се реализују 

непосредно у васпитној групи. 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, подршка добробити детета, 

осећању сигурности, прихваћености и припадности вршњачкој групи. Препоручени 

канали комуникације васпитача са децом и породицом су Viber, E-mail, Google 

Classroom, и Zoom.  

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

васпитно-образовни рад путем он-лајн комуникације биће омогућено, током примене 

модела рада установе у ограниченом капацитету, 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 – деца ће похађати 

групу стално пре подне или после подне, у зависности од организације рада у одређеној 

школи у којој се група налази.   

 

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 
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 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 (путем непосредног 

васпитно-образовног рада и он-лајн) евидентирати у Књигу васпитно – образовног 

рада. За праћење и евалуацију остваривања припремног предшколског програма 

(непосредно и путем он-лајн активности) биће задужени стручни сарадници, помоћник 

директора 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.  

Припремни предшколски програм биће организован по Општим основама 

предшколског програма разрађеног по моделу А  и остариваће се као програм припреме 

за полазак у основну школу. Припрема детета за школу је процес који се одвија током 

читавог предшколског периода у оквиру подстицања целокупног развоја детета и 

подразумева свеобухватнији приступ од подучавања и непосредне припреме за читање 

и писање. У години пред полазак у школу непосредан циљ припреме је оспособљавање 

деце за живот и рад какав их очекује у основној школи. 

Посебна пажња у припремном програму се посвећује планирању сарадње са 

природним и друштвеним окружењем, јер деца тако проширују искуство, уче у 

различитим животним ситуацијама и у контактима са људима различитих способности, 

искуства, професија. Такође, подстичу се различити облици сарадње са основном 

школом,  контакти и заједничке активности са школском децом. Сарадња са природном 

и друштвеном средином, као и са школом, ће се у току примене модела рада установе 

са ограниченим капацитетом, одвијати у мањем обиму, због захтева примене против-

епидемијских мера.  

Задатак васпитача у припремном предшколском програму и ове радне године је 

да, поред тематског планирања, примене и пројектни приступ, воде и развијају са децом 

пројекте и планиране пројектне активности спроводе у складу са препорученим мерама 

заштите од ширења заразне болести. Теме пројекта су предмет договора између 

васпитача и деце, а задатак васпитача је да садржаје и активности повеже са циљевима 

припремног предшколског програма. Главни критеријум за избор теме су дечија 

интересовања, а знање се гради кроз проналажење одговора на питања кроз 

истраживања. Деца уче из различитих извора - кроз истраживања на терену, литературу 

и разговор са експертима који посећују васпитну групу. На овај начин деци је 

омогућено да развијају важне социјалне и когнитивне вештине и припреме се да 

постану одговорни актери у локалној заједници.  

У програм рада са децом васпитачи ће интегрисати знања стечена на бројним 

обукама стручног усавршавања.  У овој радној години, васпитачи у припремном 

предшколском програму биће укључени у реализацију  различитих облика и програма 

васпитно-образовног рада -  Развијање комуникативних способности на нематерњем 

језику- енглеском и немачком, Читаоница-причаоница, Школа спорта, Наша прича,  

сценско-драмска и луткарска радионица, музичко-ритмичка радионица, еколошка 

радионица, фолклор-традиција. 

И ове године пратићемо редовност похађања припремног предшколског 

програма све деце, а нарочито деце из друштвено осетљивих група. У циљу превенције 

осипања деце из осетљивих група из ППП-а организоваћемо кућне посете породици 

чија деца нередовно похађају програм. Такође, један од приоритетних циљева биће 
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реализовање активности са циљем олакшавања транзиције деце која припадају 

друштвено осетљивим групама из ППП-а у основну школу. 

  

План транзиције деце из друштвено осетљивих група из ППП у ОШ 

 
АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ УЧЕСНИЦИ  ВРЕМЕ  ИСХОДИ 

Израда педагошких 

профила и мера 

индивидуализације за свако 

дете које има потребу за 

додатном подршком у 

васпитању и образовању 

тим за 

додатну 

подршку 

васпитач, 

стручни 

сарадник, 

родитељ 

септембар, 

октобар  

Урађена је процена 

детета и направљен 

план подршке уз 

учешће родитеља 

Саветодавни рад са 

родитељима: јачање 

сензитивности родитеља за 

препознавање и прихватање 

дечијих могућности, јачање 

родитељских компетенција, 

припрема родитеља за 

транзицију из ПУ у ОШ  

стручни 

сарадници 

ПУ 

(психолог, 

педагог, 

логопед) 

стручни 

сарадник, 

родитељ 

по потреби, 

континуирано 

током године  

Родитељи боље 

препознају потребе и 

могућности детета, 

подстичу развој детета  

 

 

Укључивање родитеља у 

програм подршке 

родитељима деце са 

сметњама у развоју „Наша 

прича“  

психолог, 

логопед 

родитељи  март, април  Подршка 

родитељском 

разрешењу и 

развојању оптималног 

модела бриге о детету  

Праћење примене мера 

индивидуализације и 

напретка детета, по потреби 

ревизија мера или 

утврђивање потребе за 

доношењем ИОП-а  

тим за 

додатну 

подршку, 

СТИО 

васпитач, 

стручни 

сарадник, 

родитељ, 

чланови 

СТИО 

Децембар, 

јануар   

Учешће родитеља у 

тимском праћењу и 

подстицању развоја и 

напретка детета  

Израда Плана транзиције 

(из ППП у ОШ, из вртића у 

ППП) за одређено дете на 

нивоу Тима за пружање 

додатне подршке детету 

тим за 

додатну 

подршку 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

родитељ 

децембар, 

јануар  

Прецизно описане 

активности, улоге и 

одговорности  

Обраћање ИРК са захтевом 

за пружање додатне 

подршке детету 

родитељ, 

ПУ 

ИРК, ПУ, 

родитељ 

током године Обезбеђивање додатне 

подршке за дете и 

породицу  

Учешће у раду ИРК 

(повремени члан) 

ИРК ИРК, 

васпитач, 

стручни 

сарадник 

током године  Боље сагледавање 

потреба детета 

Информисање стручне 

службе у ОШ о деци за коју 

је идентификована потреба 

за додатном подршком која 

треба да упишу 1. разред  

СТИО СТИО, ОШ фебруар   Припрема школе за 

транзицију деце са 

тешкоћама  

Састанци тимова за додатну 

подршку детету са 

учитељима и стручном 

службом школе, размена 

информација и постојеће 

документације о детету,  уз 

сагласност родитеља  

СТИО васпитач, 

стр. 

сарадник, 

родитељ, 

учитељ 

април, мај  Упознавање родитеља 

са учитељима и 

стручном службом 

школе, припрема 

родитеља и учитеља  

Посета стручних сарадника 

ОШ и учитеља припремним 

групама 

ОШ васпитач, 

учитељ, стр. 

сарадник, 

деца  

април, мај  Упознавање стр. 

сарадника и учитеља 

са децом и обрнуто  
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Посета припремне групе 

основној школи (ако се 

налази у издвојеном објекту 

ПУ) 

васпитач васпитачи, 

учитељи, 

деца  

март, април, мај 

 

Упознавање деце са 

простором и начином 

рада у школи  

Састанци чланова СТИО из 

ПУ и ОШ у циљу 

континуитета подршке деци 

која су уписана у 1. разред 

ОШ учитељ, 

васпитач, 

стр. 

сарадници 

ОШ и ПУ 

септембар, 

октобар  

Континуирана 

подршка деци  

 

Превенција осипања деце из осетљивих група из ППП-а 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ ИСХОДИ  

Идентификовање деце из 

друштвено осетљивих 

група која су уписана у 

ППП (деца 

изхранитељских породица, 

из материјално угрожених 

породица, ромске 

националности...) 

стручни 

сардници  

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

септембар – 

октобар  

постоји евиденција ове 

деце  

Праћење редовности 

похађања ППП-а све деце, 

а нарочито деце из 

осетљивих друштвених 

група 

васпитач, 

стручни 

сарадници  

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Септембар - 

јун 

идентификовање деце 

која нередовно 

похађају ППП  

Организовање кућних 

посета породицама чија 

деца нередовно похађају 

припремни предшколски 

програм  

васпитач, 

стручни 

сарадници  

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

родитељи 

Током године, 

по потреби 

мотивисање родитеља 

и пружање подршке, 

идентификовање и 

отклањање препрека за 

редовно похађање 

ППП-а, остваривање 

континуитета у 

васпитно-образовном 

раду са дететом 

 

 

МРЕЖА ПРИПРЕМНИХ ГРУПА  

 

 

Ред. 

број 

ЈЕДИНИЦА 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

БРОЈ ГРУПА 

УКУПНО МЕСТО 
Полуднeвни  

боравак 

Целодневни 

боравак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П
р

е 

п
о

д
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е
в
н

а 

см
ен

а 

П
о

 

п
о

д
н

е
в
н

а 

см
ен

а 

Б
р

о
ј 

д
ец

е
 

Б
р

о
ј 

 

д
ец

е 

   Б
р

о
ј 

гр
у

п
а 

   Б
р

о
ј 

д
ец

е 

 

 

 

 

 

 

1. ОШ “Душан Јерковић“ 1 / 
30+

11 
72  3 113 Инђија 

2. ОШ“Јован Поповић“ / / 
12+

8 
40  2 60 Инђија 
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3. ОШ„Петар Кочић“ 

 

1 

 

1 50 

 

66 

 

 

 2 

 

116 Инђија 

4. 
ОШ“Браћа Груловић“ 

 
1 / 19 25 1 44 Бешка 

5. 
ОШ „22.јул“ 

 
1 / 17 5 / 22 Крчедин 

4. 
Објекат „Бамби“ 

 
1 / 14 4 / 18 Mарадик 

5. Објекат“Ђурђевак 

 

1 

 

/ 10 4 / 14 Чортановци 

6. Објекат „Сунцокрет / 1 25 / / 25 
Нови 

Карловци 

7. Објекат“Пчелица“ 1 / 25 / / 25 
Нови 

Сланкамен 

8. 
Објекат „Бубамара“ 

 
/ 1 12 / / 12 Љуково 

 УКУПНО: 
233 ДЕЦЕ                

10 ГРУПА 

 216  ДЕЦЕ                                      

8   ГРУПА 

 449 ППП 

18 ГРУПА 

 

 

 

 

2. РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 
 

2.1. ПРИЛАГОЂЕНИ МОНТЕСОРИ ПРОГРАМ 

 

Од септембра 2015. године почела је са радом прва васпитна група у којој се реализовао 

прилагођени Монтесори програм, у Инђији, у објекту  ''Сунце''. 

 Ове радне 2020/2021. године уписано је 33 деце узраста од 3 до 5,5 година. Васпитачи 

који воде ову групу, Ивана Калеб Мишковић и Ана Кљајић,  имају одговарајућу 

едукацију за извођење овог програма, а средина за учење је опремљена основним У 

току радне 2020/21. године, након завршетка адаптације објекта „Невен“, планирано је 

отварање још једне мешовите групе која ће реализовати прилагођени Монтесори 

програм.  

Циљеви Монтесори програма су: 

 подстицање самосталности, индивидуалне одговорности; 

 развој интелектуалних капацитета у складу са развојним потребама, 

могућностима   и интересовањима; 

 развој социјалних и моралних вредности вредности у складу са хуманим и 

толерантним вредностима демократски уређеног друштва; 

 култивисање дечјих емоција и неговање односа ненасилне комуникације и 

толеранције; 

 развој моторних способности и спретности; 

 развијање свести о значају заштите и очувању природне и друштвене средине. 

Васпитачи у прилагођеном Монтесори програму ће у свом свакодневном раду, свим 

активностима са децом и путем организације средине за учење настојати да поштују 

основне принципе Монтесори учења који се односе на уважавање темпа и склоности 

сваког детета, подстицање самосталности и унутрашње мотивације, смисла за ред, 

дисциплину и индивидуалну одговорност.  
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Поред мешовите васпитне групе у објекту „Сунце“ постоји одређен број васпитача који 

у свој рад уносе поједине елементе Монтесори програма, најчешће кроз формирање и 

опремање Монтесори центара у радним собама, израду и уношење појединих 

Монтесори материјала.  
ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

СУНЦЕ Јајић-Мали Старија група 

СУНЦЕ Перенчевић-Миљуш мешовита 

СУНЦЕ Вученовић-Ђуричић, мешовита 

СУНЦЕ Добријевић-Иконић, старија група 

СУНЦЕ Ајбек-Живковић-Костић, старија група 

СУНЦЕ Вуковић-Божић, средња 

СУНЦЕ Девић-Брдар мешовита-поподневна  

СУНЦЕ Јовић - Мишић јаслена група 

СУНЦЕ Зобеница-Раштегорац јаслена група 

НЕВЕН Никић-Весић мешовита 

НЕВЕН Сурла-Ангелов мешовита 

НЕВЕН Мрвић-Зубац старија 

МАСЛАЧАК Војновић – Марјанов мешовита 

МАСЛАЧАК Баталов - Баквић јаслена група 

СУНЦУКРЕТ Ана Прибић Авдић мешовита 

БУБАМАРА Сурла Ана мешовита 

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ“ Данијела Ђ. Жугић ППГ 

ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ Рончевић Ивана ППГ 

ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ Репац,Вукмировић, ППГ 

 

На нивоу предшколске установе, у оквиру стручног усавршавања, планира се размена 

искуства и примера добре праксе између васпитача који уводе елементе Монтесори 

програма. Такође, у циљу стручног усавршавања васпитача у Монтесори групама, 

планиране су стручне посете предшколским установама које такође реализују 

прилагођени Монтесори програм (Земун, Суботица...), сарадња са Монтесори 

педагозима, као и учешће на стручним скуповима у организацији Монтесори друштва 

Србије.  

 У случају прекида непосредног рада чланови Тима ће путем вибер групе и ЗУМ 

апликације, међусобно делити предлоге и идеје, договарати се шта од Монтесори 

активности да проследе родитељима да реализујују са децом у кућном окружењу, као и 

едукативне тестове о Монтесори методи.Изабране активности,садржаје,идеје ће 

васпитачи путем вибер група прослеђивати родитељима за рад са децом у кућним 

условима.                   

 

2.2. ШКОЛИЦА ЖИВОТА 

 

 Објекат „Бубамара“је отворен 26.02.2020 године, под покровитељством 

Фондације Новак Ђоковић у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију и 

Општином Инђија. У овом простору бораве деца две мешовите васпитне групе, 

васпитача Ане Сурла и деца  васпитача Драгане Хемон-Попадић. Ове радне 2020-21 
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године уписано је умешовитој васпитној групи узраста од 3-5,5 година- 21 дете, а у 

мешовитој групи узраста деце од 3- 6,5 година 19-оро деце.  

         Постављени  циљеви пројекта су и реализовани, а то су -  повећање обухвата деце, 

нарочито из осетљивих група, развој квалитетних предшколских програма и  крeирaње 

подстицајне средине у кojој ћe деца рaзвиjaти свoje пунe пoтeнциjaлe, укључуjући 

сaмoпoштoвaњe, кoмпeтeнциje зa цeлoживoтнo учeњe,  зajeднички живoт сa другимa  и  

учeшћe у сaврeмeнoм друштву. 

 
2.3. РАЗВИЈАЊЕ КОМУНИКАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ НА НЕМАТЕРЊЕМ 

ЈЕЗИКУ- ЕНГЛЕСКОМ И НЕМАЧКОМ 

 

 Усвајање језика се заснива на искуственом принципу, при чему деца без 

превођења на матерњи језик треба да открију значење појединих речи и језичких 

структура на нематерњем језику, јер је познавање речи стечено на тај начин много 

трајније од познавања речи које је брже стечено путем превођења. Користе се постојеће 

комуникативне ситуације и симулирају се такве ситуације у којима деца треба да се 

осећају опуштено и да буду мотивисана за учешће у активностима које им се нуде.  

Искључује се школски облик учења, вежбања и испитивања. Песма, покрет и игровне 

активности су основни елементи програма.  

Програм реализују васпитачи који су обучени на акредитованом семинарима 

„Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности код деце у 

Војводини“ и «Комуникација као центар знања страног језика». У програм су укључена 

сва деца која похађају васпитну групу и он је бесплатан за родитеље. Програм је 

намењен деци узраста од 4 године до поласка у школу.  

Циљеви програма: 

- Да деца прихвате нематерњи језик као средство комуницирања којим се 

укључују у игре;  

- Да се код деце даље развија аналитичка способност за откривање елемената, 

структура и правила језика, што ће им омогућити да на начин сличан природном 

усвајању језика стекну комуникативне вештине на нематерњем језику; 

- Да код деце развија вештине артикулисања гласова нематерњег језика; 

- Да деца прихвате дечју поезију која припада духовној култури изворних 

говорника нематерњег језика.                                                                                                                     

Координатор: Данијела Жугић Ђурић 

Начин организације остваривања програма: 

 Реализатори 

 

Језик 

 

Место/објекат 

 

Васпитна 

група 

Број 

деце 

Време/ 

трајање 

 

1.  Ивана Калеб 

Мишковић 

немачки 

 

Инђија, Сунце 

 

монтесори 

 

33 2 пута 

недељно, 20 

мин. 

2.  Ана Вивод 

 

енглески 

 

Инђија, Невен 

 

 средња 

 

30 

 

2 пута 

недељно, 20 

мин. 

3.  Данијела ЖЂурић 

Вујичић Радмила                 

енглески 

 

Инђија, 

ОШ“Јован 

Поповић  

припремна 31 2 пута 

недељно, 20 

мин. 

4.  Драгана Зинаић 

Јелена Матић 

енглески 

 

Инђија, ОШ 

„Душан 

припремна 

 

25 2 пута 

недељно, 20 
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Јерковић“ мин. 

5.  Тања Божић 

 

немачки Бешка, 

Маслачак 

средња 

 

30 2 пута 

недељно, 20 

минута , од 

јануара 

6.  Ивана Лукић немачки Инђија, Сунце старија 2 29 2 пута 

недељно по 

20 минута  

7.  Наташа 

Лајбеншпергер 

енглески Инђија, ОШ 

„Душан 

Јерковић“ 

припремна 29 2 пута 

недељно по 

20 минута  

8.  Сандра Зекић енглески Марадик, 

Бамби 

мешовита 26 2 пута 

недељно, 20 

минута  

9.  Милица 

Тодорчевић 

 

енглески Бешка, 

ОШ“Браћа 

Груловић“ 

припремна 

 

26 2 пута 

недељно, 20 

минута  

10.  Наташа Ћућуз енглески ОШ“Јован 

Поповић“ 

припремна 

 

31 2 пута 

недељно, 20 

минута 

11.  Миљуш Драгана 

Перенчевић 

Наташа 

енглески Инђија, Сунце мешовита 26 2 пута 

недељно,      

20 минута 

12.  Девић Марија енглески Цврчак,Крчеди

н 

мешовита 

 

27 2 пута 

недељно, 20 

13.  Сурла Ана енглески Бубамара, 

Љуково 

мешовита 21 2 пута 

недељно, 20 

14.  Марина Бајић енглески Инђија, Сунце средња 27 2 пута 

недељно, 20 

15.  Мина А Живковић енглески Инђија, Сунце старија 3 30 2 пута 

недељно, 20 

16.  Ана Кљајић енглески Инђија, Сунце монтесори 

 

33 2 пута 

недељно, 20 

17.  Јелена Бодрожић енглески Инђија, Сунце мешовита 26 2 пута 

недељно, 20 

 

УКУПНО: 

 

ГРУПА 17 

 

 ДЕЦЕ  480 

 

У случају прекида непосредног рада чланови Тима ће путем вибер групе међусобно 

делилити предлоге и идеје, договарати се шта од  активности да проследе родитељима 

да реализујују са децом у кућном окружењу .Реализација васпитно – образовног рада 

биће премештена  у онлајн окружење. Васпитачи ће путем својих Вибер група 

прослеђивати родитељима предлоге активности на нематерњем језику – енглеском и 

немачком. 

 

2.4. ЧИТАОНИЦА – ПРИЧАОНИЦА 

 

Програм има за циљ увођење детета у свет књиге и стимулисање говорно-језичког 

развоја, као и подршку квалитетном  родитељству и јачање родитељских компетенција. 

Програм је намењен деци од три године до поласка у школу и њиховим родитељима. У 

циљу повећања обухвата деце програм обухвата и децу која нису уписана у 

Предшколску Установу.  
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 Програм планира и реализује сарадник – библиотекар (дипломирани васпитач са 

положеним стручним испитом из области библиотекарства)  у сарадњи са васпитачима 

и стручним сарадницима. У оквиру овог програма, поред изнајмљивања књига, 

реализују се и следећи садржаји: приказивање књига и разговор о књигама, причање и 

читање бајки и прича, стимулисање говорно-језичког и креативног стваралаштва деце, 

сусрети са ствараоцима за децу (писцима, илустраторима...), организовање изложби и 

мини-сајмова књига, сарадња са градском библиотеком, рад са родитељима, 

упознавање са педагошко-психолошком литературом у циљу јачања родитељских 

компетенција. 

 На нивоу Установе постоји Специјална библиотека са преко 8 000  наслова, у 

којој се може наћи стручна литература , литература за децу предшколског и нижег 

основно- школског узраста,серијске публикације, литература за родитеље која им 

помаже у успешном родитељству. Најбољи приступ библиотеци имају запослени и 

родитељи деце у објекту «Сунце» где је на самом улазу видно обележена библиотека да 

је сваки потајни читаоц може пронаћи. Простор је мали али користимо све просторе у 

објекту: боравке деце, хол вртића. За остале који су изван централног објекта 

библиотекар Специјалне библиотеке помоћу «Путујуће Библиотеке»  књиге по потреби 

васпитача и деце шаље  у друге удаљене објекте. Књиге се задржавају на терену и у 

договору са библиотекаром враћају, тако да смо на тај начин надоместили све што 

треба да пружи библиотека у малим срединама. 

 У случају прекида непосредног рада библиотекар у договору са васпитачима  

негује  читалачке навике преко вибер група и ФБ страница и сајта вртића, са предлогом 

прегршт занимљивих садржаја. Путем  Вибер група  родитељима дајемо предлоге где 

на интернету могу пронаћи бројне бесплатне  сликовнице и књиге у електронском 

формату, упућујемо на сајт Народне библиотеке Србије где се налази  српска дечија 

дигитална библиотека и  аудио књиге.  Подршка родитељима у одабиру књига за децу 

из српске народне књижевности за децу која је потпуно бесплатна и доступна за 

коришћење, препорука издавачких кућа за децу за активности у условима изолације 

погодни за целу породицу. Садржаји културе и уметности доступни деци путем 

дигиталних технологија. Бројни јунаци и заплети које срећемо и упознајемо у књигама 

треба да буду инспирација родитељима да их са децом оживе у игри. Поред упућивања 

родитеља на електронске сликовнице и књиге, библиотекар ће у сарадњи са 

васпитачима прослеђивати оригиналне материјале које су сами израдили, а то су 

снимљени видео и аудио записи приповедања бајки или дигиталне сликовнице које су 

израдили заједно деца, васпитачи и родитељи.  

 

Координатор: Бранка Мандић  

Циљ: Увођење детета у свет књиге, неговање читалачких навика код деце и одраслих... 

Теме и литературу одређујемо у договору са децом и родитељима .                                                                  

Место одржавања и динамика рада, могућ број деце и родитеља  „Читаонице –

причаонице“                                                                                                         

РБ Објекат место Реализатори: Библиотекар                     

и васпитачи 

Број деце Време одржавања 

програма 

1. Објекат 

„Сунце“ 

Библиотекар Бранка 

Мандић 

 

15-20        деца 

која нису 

обухваћена 

програмом 

у поподневним  сатима                    

2 пута месечно 2ч 

2. Љуково 

Школица 

Попадић Драгана                         

Васпитач у групи 

15-20 

 деце и 

Од октобра до јуна 

2 пута месечно 2ч 
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живота Тања Вученовић 

реализатор 

родитељи 

3. Објекат 

“Пчелица“ 

Нови 

Сланкамен 

Ана Д Першић Жаклина 

Ковач Васпитачи у групи 

Мина АЖивковић 

реализатор 

15-33 

Деце и родитељи 

Од октобра до јуна 

2 пута месечно 2ч 

4. Објекат 

“Пчелица“ 

Нови 

Сланкамен 

Бранислава Татић 

Васпитач у групи 

Наташа Б Огњановић 

реализатор 

26 деце и 

родитељи 

Од октобра до јуна 

2 пута месечно 2ч 

5. Објекат 

“Сунцокрет“

Нови 

Карловци 

Бркић Рада                          

Васпитачи у групи   

Наташа Лајбеншпергер 

реализатор 

28 деце  и 

родитељи 

Од октобра до јуна 

2 пута месечно 2ч 

6. Објекат 

“Сунцокрет“ 

Припремна 

група 

Томић Душанка        

Васпитач у групи 

Љубица Малетић 

реализатор 

27 деце 

и родитељи 

Од октобра до јуна 

2пута месечно 2ч 

6. Објекат 

„Ђурђевак“ 

Чортановци 

Припремна 

мешовита 

група 

Васпитач у групи  

 Дана Драшлер 

26  деце и 

родитељи 

Од октобра до јуна 

2пута месечно 2ч 

 

7. 

 

Објекат 

„Ђурђевак“ 

Чортановци 

Мешовита 

васпитна 

група 

Библиотекар Бранка 

Мандић 

Луковић Слађана 

васпитач 

27 деце и 

родитељи 

 Од октобра до јуна 

2пута месечно 2ч 

8. Објекат 

„Цврчак“ 

Крчедин 

 

Библиотекар Бранка 

Мандић 

Ћосовић Анђелка  Девић 

Марија 

деца која су и 

која нису 

обухваћена 

програмом 

Од октобра до јуна 

2пута месечно 2ч 

 

9. ОШ “Јован 

Поповић“ 

Васпитач: Вујичић 

Радмила 

32 деце и 

родитељи 

Од октобра до јуна 

2пута месечно 2ч 

 

 

2.5.  ШКОЛИЦА СПОРТА 

 
Програм је намењен деци од 4 године до поласка у школу, која су и која нису 

обухваћена предшколским програмом. Циљеви програма: 

- социјализација деце; 

- укључивање деце у спортске активности и развијање интересовања за спорт; 

- развијање такмичарског и тимског духа код деце;  

- развој свих мишићних група и моторичких способности (агилност, брзина, 

скочност, гипкост, снага, равнотежа, издржљивост); 

- упознавање основних елемената базичних (гимнастика, атлетика) и колективних 

спортова (фудбал, одбојка, рукомет). 

Програм је бесплатан за родитеље. 
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Програм реализују васпитачи, динамиком једанпут недељно у трајању од сат времена у 

објекту „Сунце“ у Инђији за децу која нису обухваћена програмом и у насељеним 

местима Марадик,Крчедин и Чортановци. 

Координатор  школице- Ђуричић Јелена 

 

ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

СУНЦЕ Ђуричић, Радовановић, 

Иконић,Станковић,Костић, 

на нивоу објекта 

ЂУРЂЕВАК Драшлер-Луковић на нивоу објекта 

ЦВРЧАК Ћосовић -Божић на нивоу објекта 

БАМБИ Брадић на нивоу објекта 

НЕВЕН Печиљ Маријана,Ангелов 

Кристина,Боровица Александра 

на нивоу објекта 

 

У случају прекида непосредног рада васпитачи ће путем вибер група прослеђивати 

родитељима примере једноставних физичких активности, моторичке полигоне, 

(покретне игре, вежбе, корективне вежбе...) у кућним условима које су значајне за 

правилан  психо-физички  развој деце. 

 

2.6. НАША ПРИЧА 

 

 Наша прича је програм подршке родитељима деце са хроничним болестима и 

развојним сметњама. Програм је психо-едукативног карактера и спроводи се у малој 

групи од 4 до 6 родитеља. Циљеви програма су пружање емотивне и психолошке 

подршке родитељима, пружање подршке у родитељској бризи о деци, размена међу 

родитељима и креирање односа подршке међу породицама деце са хроничним 

болестима и развојним сметњама.  

 Програм се састоји од 6 психо-едукативних тематских радионица у трајању од 

1,5 сат и реализују га психолог Неда Аврамов Ђилас и логопед Снежана Прелић, у 

сарадњи са педагогом Јадранком Узелац и тимом васпитача који са децом у истом 

термину воде креативне и едукативне радионице. Васпитачи који  ће бити укључени у 

реализацију програма су: Брдар Анка, Бркић Рада, Матић Јелена, Божић Ранка, 

Костандиновић Маја, Башић-Голе Олгица, Миљуш Драгана, Калеб-Мишковић Ивана,  

Јајић Мира и Прибић-Авдић Ана.  

 

2.7. СЦЕНСКО-ДРАМСКА И ЛУТКАРСКА РАДИОНИЦА 

 
 Радионице реализују васпитачи који су заинтересовани и имајуафинитета за 

истраживање сценског и драмског израза кроз сопствено глумачко ангажовање, рад са 

децом, израду лутака за драматизацију и организацију представа за децу и са децом. 

Програм има за циљ развијање и подстицање стваралачког изражавања, упознавање 

елемената драмског изражавања (импровизација, стимулација, игреулога), упознавање 

елемената позоришта и позоришних техника (позориште лутака, израда и рад са 

сценском лутком, израда сценарија, сценографије, костима и др.).  

 
ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

ОШ“БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ Тодорчевић – Стоисављевић на нивоу објекта 

СУНЦЕ Јунг-Зобеница Јаслене групе 

ЂУРЂЕВАК Крнета-Светлана На нивоу објекта 
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БАМБИ Ђокић Драгана На нивоу објекта 

ОШ “Д. ЈЕРКОВИЋ“ Милица Лалић ППГ 

СУНЦЕ Бајић-Костецки Млађа 

У случају прекида непосредног рада васпитачи  ће путем својих Вибер група или Фб-

странице наше установе, слати родитељима предлоге где на интернету могу пронаћи 

позоришне и луткарске представе за децу. 

 
2.8. МУЗИЧКО – РИТМИЧКА РАДИОНИЦА 

 

 Радионице реализују васпитачи који имају посебно развијене компетенције и 

афинитете у области музичког изражавања. Циљеви радионица су развој музикалности, 

естетских и општих музичких способности (слух, ритам, музичка меморија), 

подстицање интересовања и љубави за музику, стварање навика за активно бављење 

музиком, подстицање стваралачког изражавања емоција и мисли музичким средствима.  

 Радне 2019/20. основан је хор „Звончићи“у објекту „Маслачак“ који ће и ове 

године наставити са радом. Хорско певање буди и развија репродуктивне, па и 

стваралачке склоности детета. Оно, уједно, ствара погодне услове за неговање и 

усавршавање естетских и других културних мерила. Хорско певање се убраја у 

делатности које, поред интелектуалних и естетских способности, развијају код детета и 

осећање припадности људској заједници и одговорности према њој, јер стални контакт 

већег броја певача доприноси њиховом зближавању и решавању колективних задатака. 

То доводи до развијања свести о неопходности друштвене сарадње и заједничког 

деловања, па је сасвим извесно да хорско певање има и своју социјално-образовну 

функцију. 

 У случају прекида непосредног рада васпитачи ће омогућити  деци да уживају у 

песмама и бројалицама,звучним причама путем вибер група .Васпитачи ће такође 

подстицати родитеље да заједно са децом певају предложене песме, и  да пошаљу  

повратне информације у виду снимака на којима деца певају предложене песме, а и 

песме које су они сами изабрали. 

ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

МАСЛАЧАК хор«Звончићи »                                    Баквић,Божић,Механџић Н., 

Тутек,Зеленика, 

на нивоу објекта 

ПЧЕЛИЦА Дуброја-Ковач мешовита 

БУБАМАРА-Љуково Попадић-Мрвић-Вивод ППГ-Мешовита 

ЂУРЂЕВАК Крнета-Длашлер-Луковић на нивоу објекта 

ОШ “Д. ЈЕРКОВИЋ“ Марковић Ана ППГ 

 
2.9  ЕКОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ 

 

 Циљеви еколошке радионице су : развијање вештина и способности код деце 

које доприносе развијању еколошке свести, развијати код деце одговоран однос према 

животној средини,сарадња и интеракција свих који учествују у васпитно-образовном 

раду са децом,унапређивање окружења вртића кроз сарадњу са локалном заједницом. 

 Различите еко акције : учешће у пројектима,ликовни еко конкурси,еколошке 

акције које имају добробит за локалну заједницу,уређење еко баште,повезивање са 

еколошким организацијама, акције чишћења и уређења дворишта вртића, прављење 

кућица и хранилица за птице, еколошке приредбе, представе и сл 
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Носиоци пројекта су : деца , родитељи , васпитачи.У случају прекида непосредног рада 

васпитачи  ће путем својих Вибер група или Фб-странице наше установе, слати 

родитељима предлоге активностиза децу  из екологије. 
ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

СУНЦЕ Кљајић,Голе,Радановић,Бођо,Овука, Козина,   

Костандиновић,Добријевић, Радовановић, 

Јоргановић,Станковић,Иконић,Лукић, 

на нивоу објекта 

ОШ “Д. ЈЕРКОВИЋ“ Милица Лалић- Шкорић ППГ 

ОШ “Д. ЈЕРКОВИЋ“ Матић Јелена-Марковић Ана ППГ 

ОШ “Д. ЈЕРКОВИЋ“ Наташа Б. Огњановић ППГ 

НЕВЕН Сурла-Ангелов,Мрвић-Зубац,Весић на нивоу објекта 

БАМБИ Зекић-Ђокић на нивоу објекта 

СУНЦУКРЕТ Прибић-Томић-Бркић на нивоу објекта 

ЦВРЧАК Девић Марија-Ћосовић-Божић ППГ-мешовита 

МАСЛАЧАК Механџић-Божић-Тутек на нивоу објекта 

ПЧЕЛИЦА Татић Бранислава ППГ 

ОШ “ЈОВАН 

ПОПОВИЋ“ 

Петковић-Ћућуз 

Ђурић-Вујичић 

на нивоу објекта 

ОШ“БРАЋА 

ГРУЛОВИЋ“ 

Тодорчевић-Ђорђијевић 

Стоисављевић 

на нивоу објекта 

ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ Марковић,Стефановић,Репац,Тадић ППГ-на нивоу 

објекта 

 

2.10. ФОЛКЛОР- ТРАДИЦИЈА 
  

            Фолклор – традиција има за циљ упознавање деце са традиционалним играма и 

народним обичајима, као и припрему јавних наступа са децом. Пројекат ће ове године 

реализовати васпитачи: 

 У случају прекида непосредног рада васпитачи  ће путем својих Вибер група или 

Фб-странице наше установе, слати родитељима предлоге активности са децом. 

ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

СУНЦЕ Бајић, Калеб-Мишковић, 

Лукић,Девић, 

на нивоу објекта  

ОШ“БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ Тодорчевић-Стоисављевић на нивоу објекта 

ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ Рончевић Ивана ППГ 

 

2.11. ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 

             

            Ове радионице имају за циљ упознавање деце са различитим средствима 

ликовног изражавања, подстицање креативности дечије гликовног стваралаштва, 

неговање естетских вредности,  као и упознавање са садржајима културе. Радионице ће 

се ове године реализовати: 

 У случају прекида непосредног рада васпитачи  ће путем својих Вибер група или 

Фб-странице наше установе, слати родитељима предлоге активности са децом. 
ОБЈЕКАТ РЕАЛИЗАТОРИ ВАСПИТНА ГРУПА 

СУНЦЕ Ивана Калеб Мешовита 

ПЧЕЛИЦА Пујин-Першић старија 

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ Вујичић Радмила ППГ 
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3. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 

Превентивне активности 

 
 

ОБЛИК 

 

САДРЖАЈ 

 

НОСИЛАЦ 

 

УЧЕСНИЦИ 

 

ВРЕМЕ 

Информисање 

и упознавање – 

ВО веће, Савет 

родитеља, 

Управни одбор  

Протокол поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање; Програм 

ПУ за заштиту деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања;  

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

директор, 

психолог  

васпитачи, 

остали 

запослени, 

савет 

родитеља, 

управни одбор 

 

септембар 

 

Информисање 

и упознавање – 

групни 

родитељски 

састанци  

Протокол поступања у 

установи у одговору на 

насиље, злостављање и 

занемаривање; Програм 

ПУ за заштиту деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања;  

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

васпитачи, 

медицинске 

сестре-васпитачи   

родитељи деце 

свих васпитних 

група  

 

септембар 

 

Утврђивање Правила понашања у 

васпитним групама 

васпитачи васпитачи, 

деца, родитељи 

септембар 

 

Утврђивање Последице кршења 

правила 

васпитачи васпитачи, 

деца, родитељи 

септембар 

 

Кутак за 

родитеље 

Чланови тима за заштиту 

од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања, контакт 

телефони, процедуре у 

интервенцији код сазнања 

или сумње на насиље, 

злостављање, 

занемаривање и 

дискриминацију  

тим зазаштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и  

занемаривања 

родитељи септембар  

Сарадња са 

родитељима 

Укљученост родитеља у 

живот и рад установе, 

укљученост очева у 

активности, разноврсни 

облици сарадње 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

родитељи, деца 

 

током 

године 

Сарадња са 

родитељима 

Спортске и рекреативне 

активности 

васпитачи, мед. 

сестре  

родитељи, 

деца, 

васпитачи 

током 

године 

Сарадња са 

родитељима 

Турнир у друштвеним 

играма 

стручна служба, 

васпитачи 

родитељи, 

деца, 

васпитачи 

током 

године 
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Индивидуалне 

консултације 

Оснаживање 

родитељских 

компетенција 

психолог, педагог родитељи током 

године 

Радионице са 

родитељима 

Одабрани садржаји на 

тему родитељства 

психолог, педагог  родитељи током 

године 

Радионице са 

родитељима 

Превенција злостављања: 

“Безбедно дете” 

васпитачи 

припремних група 

родитељи новембар, 

децембар 

 

Радионице са 

децом 

Превенција злостављања: 

„Безбедно дете“  

васпитачи 

припремних група 

деца 

припремних 

група 

новембар, 

децембар 

 

Радионице са 

децом 

„Права детета у бајкама 

за децу“ 

васпитачи Деца 

припремних, 

старијих и 

мешовитих 

група 

октобар, 

новембар  

Радионице са 

децом 

Толеранција,  

прихватање 

различитости, ненасилна 

комуникација, 

самопоштовање 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

деца старијих и 

припремних 

група 

током 

године 

Радионице са 

децом 

„Од осећања до сазнања -

подстицање 

емоционалних 

компетенција деце 

старијег предшк. узраста“  

васпитачи, 

стручни 

сарадници  

 

деца 

старијих и 

припремних 

група 

током 

године 

Радионице са 

децом 

„Развој самопоштовања 

путем кооперативне 

комуникације“ 

васпитачи деца 

старијих и 

припремних 

група 

током 

године 

Радионице са 

децом 

„Чувари осмеха“ васпитачи деца 

старијих и 

припремних 

група 

током 

године 

Радионице са 

децом 

„Ненасилна 

комуникација“  

васпитачи деца 

припремних 

група 

током 

године 

Радионице са 

децом 

„Вртић као сигурно и 

подстицајно окружење за 

учење и развој деце“  

васпитачи, 

стручни 

сарадници  

деца старијих и 

припремних 

група 

током 

године 

Праћење услова 

за безбедност 

деце 

Сигурност објеката и 

дворишта, број деце у 

групи, здравствено 

хигијенски услови, стање 

опремљености 

директор, тим 

зазаштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

сестра на 

превентиви, 

сарадник за 

безбедност и 

здравље на 

раду 

током 

године 

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

Учествовање у 

различитим облицима 

превентивних активности 

установе и 

организације у 

локалној 

заједници 

 

деца, 

родитељи, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

током 

године 

Oбука за 

запослене/ 

Примена протокола 

поступања у установи у 

тим за заштиту 

деце  

васпитачи, 

медицинске 

током 

године  
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стручни активи 

васпитача и 

медицинских 

сестара  

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање  

сестре-

васпитачи, 

стручни 

сарадници и 

сарадници  

Oбука за 

запослене/ 

стручни активи 

васпитача и 

медицинских 

сестара 

Карактеристике и 

понашање деце са 

одређеном врстом 

тешкоћа у развоју и 

стратегије пружања 

подршке 

стручни 

сарадници  

васпитачи, 

медицинске 

сестре-

васпитачи, 

стручни 

сарадници и 

сарадници 

током 

године 

Oбука за 

васпитаче и 

мед. сестре 

васпитаче 

Одабрани садржаји из 

приручника „Вртић као 

сигурно и подстицајно 

окружење за учење и 

развој деце“ (УНИЦЕФ, 

ЦИП) 

Психолог  васпитачи, мед. 

сестре-

васпитачи, 

стручни 

сарадници  

током 

године  

Oбука за 

васпитаче и 

мед. сестре – 

приказ 

акредитованог 

семинара  

„Живети различитост у 

вртићу“ (ЦИП)  

чланови тима за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

васпитачи, мед. 

сестре-

васпитачи, 

стручни 

сарадници 

током 

године  

Eдукација 

родитеља 

„Значај игре и раног 

образовања“ 

психолог, 

васпитачи 

родитељи током 

године 

Eдукација 

родитеља 

Одабрани садржаји  стручни 

сарадници, тим за 

заштиту од 

насиља 

родитељи током 

године 

Eдукација 

родитеља 

„Улога оца у развоју 

детета“ 

психолог, 

васпитачи 

родитељи током 

године  

Обележавање 

важних датума 

„Дечија недеља“ – 

активности са децом и 

родитељима на тему 

дечијих права; неговање 

атмосфере толеранције, 

сарадње и заједништва 

међу генерацијама  

управа, стручна 

служба, 

васпитачи, 

медицинске 

сестре-васпитачи 

деца, 

васпитачи, 

родитељи  

октобар 

Обележавање 

важних датума 

Светски дан детета – 

манифестација на тему 

права деце  

тим за  

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

васпитачи 

васпитачи, 

родитељи, деца 

новембар 

Обележавање 

важних датума 

Светски дан породице – 

манифестација у циљу 

подршке породици и 

неговању породичних 

вредности и заједништва  

тим за 

заштиту од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

васпитачи 

васпитачи, 

родитељи, деца 

мај 
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Напомена: У случају прекида остваривања непосредног рада са децом у 

предшколској установи у одређеном временском периоду, услед погоршања 

епидемиолошке ситуације у вези са вирусом ковид 19, планиране превентивне 

активности биће у највећој мери реализоване путем он-лајн канала комуникације. 

Родитељима ће путем онлајн комуникације бити пружана подршка да обезбеде 

повољну психолошку климу и подржавајуће односе, да организују подстицајну средину 

и услове за добробит, игру и учење  

Интервентне активности 

 

ОБЛИК 

 

САДРЖАЈ 

 

НОСИЛАЦ 

 

УЧЕСНИЦИ 

 

ВРЕМЕ 

Процена Ниво насиља, 

злостављања и 

занемаривања (први, 

други, трећи) 

тим за заштиту деце 

од дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

васпитачи 

стручни 

сарадници 

деца 

током 

године  

Процена Ниво ризика (низак, 

средњи, висок) 

тим за заштиту деце 

од дискриминације, 

насиља,злостављања 

и занемаривања 

васпитачи 

стручни 

сарадници 

деца 

током 

године 

Сарадња са 

надлежним 

службама 

Пријављивање 

насиља/сумње на 

насиље од стране 

родитеља, односно 

другог законског 

заступника или 

трећег лица, као и 

насиља трећег нивоа  

директор, 

тим за заштиту деце 

од дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

дом здравља, 

Муп Инђија, 

Центар за 

социјални рад 

“Дунав” 

током 

године 

Сарадња са 

надлежним 

службама  

Организовање 

консултативног 

састанка  

директор, 

тим за заштиту деце 

од дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, ЦСР 

„Дунав“ 

представници 

ПУ, радници 

Центра за 

социјални рад 

„Дунав“, 

родитељи или 

други законски 

заступници  

током 

године  

Сарадња са 

надлежним 

службама  

Прављење плана 

реаговања у 

пружању помоћи и 

подршке детету 

жртви насиља и 

његовој породици  

ЦСР „Дунав“ 

 

тим за заштиту 

деце од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

током 

године  

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

Размена 

информација 

тим за заштиту деце  

од дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

ЦСР „Дунав“, 

школска управа, 

покрајински 

омбудсман 

током 

године 
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Праћење Остваривање 

програма заштите, 

степен и квалитет 

укључености 

родитеља у живот и 

рад установе, 

предузете акције за 

промоцију сарадње, 

разумевања и 

подршке... 

тим за заштиту 

деце  од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

васпитачи, 

медицинске 

сестре- 

васпитачи  

периодично  

Праћење Ефекти предузетих 

мера 

тим за заштиту 

деце од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

васпитачи, 

родитељи и 

деца 

током 

године 

Документација Евиденција о појавама 

насиља у Установи, 

броју повреда  

тим за заштиту 

деце од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

чланови тима 

васпитачи и 

мед. сестре, 

превентива  

током 

године 

Индивидуални 

саветодавни рад 

Корективни рад са 

починиоцима насиља, 

рехабилитација жртве, 

оснаживање деце 

посматрача насиља 

психолог 

васпитачи 

 деца, 

 родитељи 

током 

године 

Извештавање 

органа установе  

Подношење извештаја 

надлежним органима 

о остваривању и 

ефектима програма 

заштите 

координатор Тима 

за заштиту и 

директор установе  

Васпитно-

образовно 

веће, 

педагошки 

колегијум, 

савет 

родитеља, 

управни 

одбор 

два пута 

годишње 

 

 

4. ИНКЛУЗИВНИ ПРОГРАМ РАДА 

 

4.1 План реализације програма  

Подршка деци са сметњама у развоју  у радној 2020/2021. години 

Активности  Време  Начин  Носиоци  

Прилагођавање физичких 

услова и дидактичког 

материјала  

Септембар и 

током године 

Усклађивање са 

индивидуалним 

потребама детета са 

сметњама у развоју 

Тим за ИО  

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке деци 

Разматрање потребе за 

ангажовање личног пратиоца 

детета  

септембар   

 током године 

Анализа документације и 

на основу систематског 

праћења детета  

Тим за ИО 

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке 
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Индивидуални разговори са 

родитељима деце са сметњама 

у развоју поводом укључивања 

деце у инклузивни програм и 

прикупљање података о дечјем 

развоју 

Септембар и 

по потреби 

током године 

Саветодавно-

инструктивни рад 

Стручна служба  

Процена развојног статуса 

деце ,дефинисање педагошких 

профила ,мера 

индивидуализације ,ИОП-а и 

њихово интегрисање у план 

рада групе 

Током године Тимски рад у складу са 

правилником 

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке деци 

Систематско праћење  

напредовања  деце 

 

Информисање родитеља о 

напредовању деце 

Периодично 

током године 

На основу увида у 

педагошку документацију 

васпитача и мс. и 

документацију која се 

води за свако дете 

Васпитачи 

 стручна служба 

Процена напредовања деце у 

различитим областима развоја 

Тромесечно 

 Током године 

Евалуација 

индивидуализације и 

вредновање ИОП-а 

Тимови за 

пружање 

додатне 

подршке деци 

Успостављање сарадње 

са:ОШ,ЦСР,ИРК,ДЗ,личним 

пратиоцима..... 

Током године Писање 

захтева,извештаја,размена 

информација ,постојећа 

документација 

Стручна служба  

Тим  

Организовање транзиције деце 

из вртића у ОШ 

Април/мај План транзиције за свако 

дете  

Стручна служба 

„Активности по мери детета“ 

Прилагођен материјал за рад у 

кућним условима 

У случају 

пандемије и 

прекида рада 

ПУ  

Путем телефона,мејла, 

вибера  

Тим  

Васпитачи  

Начин праћења реализације програма:Реализација инклузивног програма се прати кроз 

саветодавно- инструктивни рад,праћењем  развоја и напредовања деце са сметњама у развоју,на 

основу увида у педагошку документацију васпитача и медицинских сестара и документацију 

која се води за свако дете у програму- педагошки профил, мере индивидуализације или 

ИОП,записнике са састанка тимова за подршку детета,размену информација са родитељима и 

институцијама. Носиоц праћења је стручна служба и  тим за инклузију. 

 

 

5. ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
ОБЛИК САДРЖАЈ НОСИОЦИ ВРЕМЕ  

Здравствено-

васпитни рад са 

децом 

 

Програм “Здрав вртић,,                                         

- лична хигијена                                           

- правилна исхрана                             - 

превенција болести                           - 

рађање,правилан раст и развој                                                 

- основна грађа човековог тела                                                       

- штетне материје за 

здравље,понашање које штети 

здрављу                                                         

- опасност од повређивања                        

Сарадници за 

реализацију негу 

и ПЗЗ 

 

Током године 

од септембра 

до јуна 
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- хигијена уста и зуба                                     

- физичко вежбање, игра, одмор, 

спавање                                                      

- Љубав,врсте љубави                            

- лековито биље                                                  

- мед и његов значај за      здравље                

- значај хигијене у спречавању 

ширења заразних болести 

Здравствена нега и 

исхрана деце 

Прилагођавање исхране потребама 

деце  у сарадњи са нутриционистом/                                  

- Праћење и организација  процеса 

унапређивања здравствене неге и 

хигијене 

Сарадници за 

реализацију негу 

и ПЗЗ 

 

Током године 

од септембра 

до јуна 

 

Пријем деце Дневна контрола здравственог стања 

деце приликом пријема и у току дана 

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Свакодневно 

Праћење 

здравствено-

хигијенског стања 

деце 

 

- Преглед хигијенског стања деце            

- Прати здравствено- епидемиолошко 

стање и ангажује се у предузимању 

противепидемијских мера у сарадњи 

са сарадником за здравствену 

заштиту и лицем за безбедност и 

здравље на раду                                              

-Усмеравање и рад на развијању 

културно-хигијенских навика код 

деце и запослених/ у сарадњи са  

сарадником  за здравствену заштиту  

и лицем за безбедност и здравље на 

раду 

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

 

Дневно,  

недељно,  

 

 

 

током године 

Обезбеђење 

хигијенско-

санитарних услова 

Прати примену Правилника о мерама, 

начину и поступку заштите и 

безбедности деце у предшколским 

Установама 

Обилазак свих објеката-контрола 

Сарадници за реализацију негу и  ПЗЗ 

општих и хигијенских услова у 

простору где бораве деца уз примену 

контролног листа 

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

недељно,  

 

Прва помоћ Указивање прве помоћи деци и 

запосленима при повредама или 

погоршаном здравственом стању 

Сарадници за 

реализацију неге 

и  ПЗЗ 

Према 

потреби- 

током године 

Сарадња са свим 

запосленима у 

установи 

Праћење и обавештавање запослених 

о прописима,мерама за безбедан и 

здрав рад за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести 

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Током године 

од септембра 

до јуна 

Сарадња са 

васпитачима и 

медицинским 

сестрама-

васпитачима 

 

Реализација програма ,,Здрав вртић,,у 

свим узрасним групама који има за 

циљ развијање и стицање здравих 

навика како код деце тако и код 

одраслих                                             -

пратња деце при изласку из установе                                            

-размена информација о деци                  

-извођење корективних вежби код 

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Током године 

од септембра 

до јуна 
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деце                                                         

-рад на указивању значаја редовног 

физичког вежбања                                    

- подршка васпитачима у онлајн раду 

везано за здравствене активности 

(очувању здравља)         

Сарадња са са 

управом и 

стручном службом  

Учешће у раду Комисије за упис деце                                         

 

Сарадник за 

реализацију неге 

и  ПЗЗ-Марија 

Поповић 

од априла до 

септембра 

Сарадња са  Домом 

здравља                            

-  педијатрима               

- стоматологом                

- физијатром                   

- офталмологом         

 

- апотеком  

Организовање циљаних лекарских п 

регледа од стране лекара 

- организовање редовних 

систематских  прегледа деце                                                       

- стручне консултације                                                                

- спровођење здравственог васпитања  

од стране лекара            

 - Набавка санитетског  материјала  и 

лекова за све објекте                                  

- вођење приручних апотека                   

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Током године 

 

Сарадња са  

родитељима  

 

- Индивидуални разговори о 

здравственом стању деце                              

- Родитељски састанци                                     

- Уређење кутка за родитеље са 

темама које су везане за очување 

здравља деце                                         

–Обрада здравствених садржаја 

везаних за очување здравља деце као 

и здравствено васпитне активности 

представљене путем електронских 

медија (сајт вртића,Фб-страница 

вртића)                                                                                                

- Примена програма ,,Здрав   вртић ,, 

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Током године 

 

Сарадња са  институтом 

за јавно здравље 

,,Ј.М.Батут,, Београд 

- Поштовање наложених мера за 

заштиту деце од инфекција                      

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Током године 

 

Сарадња са  другим 

предшколским 

установама 

- Размена искустава Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Током године 

 

Вођење           

документације 

- здравствене потврде деце при упису 

у Установу                                                                      

- здравствени лист детета                              

-дневник остварених активности                  

- листа оболевања деце                                  

- интерни упути педијатру                                         

- листе повреда                                                     

- евиденционе листе хигијенског 

стања деце                                                          

- евиденција алергијских обољења             

- евиденција потрошеног санитеског 

материјала                                                             

- годишњи програм рада                                         

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Током године 
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- годишњи извештај рада 

Стручно усавршавање - Активи медицинских сестара                

- Активи медицинских сестарa Срема                                                 

- Стручни скупови у организацији 

СМСПУС                                                   

- Стручни скупови у организацији 

Савеза здравствених радника Србије 

и Војводине 

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

Током године 

 

Социјални рад Прикупљање хигијенских пакета , 

одеће за децу која су социјално 

угрожена , ДЕЦА – ДЕЦИ 

Сарадници за 

реализацију негу 

и  ПЗЗ 

октобар, 

током године 

 

 

 

VIII  САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

 
 Сарадња између предшколске установе и породице је од највећег значаја за 

остваривање циљева васпитно-образовног рада и полази од становиштва да породица 

има кључну улогу у животу детета.Континуирана сарадња вртића и породице 

доприноси, како развоју детета и унапређивању рада васпитача,тако и развоју 

родитељске улоге. Отворени систем образовања и васпитања коме тежимо подразумева 

учешће породица у свим аспектима програма – планирању, реализацији, вредновању и 

развијању програма.  

 Поред тога што укључивање родитеља у програм обезбеђује уједначавање 

васпитних утицаја на дете и доприноси остваривању жељених развојних исхода, 

задатак предшколске установе је да пружи подршку родитељима у остваривању 

родитељске улоге и стварању подстицајне средине за развој детета.                                     

Поред општих превентивних програма који су намењени свим родитељима (предавања, 

радионице), посебна пажња биће посвећена родитељима деце са сметњама у развоју и 

хроничним болестима, кроз реализацију програма подршке „Наша прича“. Поред 

психолога, логопеда и педагога, који ће водити радионице са родитељима, и ове године 

ће се прикључити тим васпитача који ће са децом реализовати креативне и едукативне 

радионице у истом термину.  

Основни принципи сарадње са породицом базирају се на: 

 неговању партнерских односа 

 емитовање добродошлице за породицу 

 поштовању личности и улоге родитеља 

 широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља 

 уважавању идеја родитеља,родитељи су питани шта је важно за њихову децу 

и њих и уважавају се њихове потребе 

 деца су питана на који начин би желели да њихови родитељи учествују у 

вртићу и то се поштује, 

 идеји да сарадња као процес захтева време,стрпљивост и заједничку 

одговорност 

 професионалном односу према информацијама добијеним од родитеља 

 поштовању приватности породице 

 уважавање различитост породица 

-     да путем онлајн комуникације пружимо подршку породицама да обезбеде 

услове за нормално функционисање, учење и развој деце.  
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-     у формираним  заједницама учења васпитача, деце и породица унутар 

васпитне групе , односи треба да буду засновани на партнерству,  који 

доприносе личном развоју и добробити свих чланова  

 Основни задаци васпитног особља у сарадњи са родитељима су промовисање 

партнерских односа и стварање вишеструких могућности за укључивање чланова 

породице у активности које унапређују развој и учење детета. Неопходно је остварити 

следеће приоритетне задатке: информисати родитеље о ГП, ПП, РП, Програму заштите 

деце од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања;квартално информисати 

родитеље о дечијем развоју и напредовању; укључити очеве у различите облике рада.  

 У наредном периоду треба побољшати: 

- индивидуалну комуникацију приликом пријема и отпуста деце (давати кратке али 

прецизне информацијео детету-да ли дете учествује у игри,с ким се игра, његовим 

успесима...).  

- треба мотивисти и интезивније укључити родитеље у заказане термине 

индивидуалних разговора („Дан отворених врата“).  

- родитеље треба још интезивније укључити у процес грађења и обликовања дечијег 

портфолиа.  

- потребно је обезбедити укључивање родитеља у свакодневни рад и живот вртића и све 

етапе васпитно-образовног рада, а нарочито мотивисати родитеље да посете групу као 

гости, едукатори, као евалуатори ВО рада, учесници у пројектима.  

- треба унапредити  родитељске састанке који су важан део окупљања и међусобне 

сарадње, понудом стручних тема које су интеренсантне на одређеном узрасту.                 

- организовати креативне радионице,односно заједничке активности родитеља и деце, 

на којима родитељи имају прилику да виде дете ван породичног контекста, што за њих 

представља значајно искуство.  

- у наредном периоду треба планирати и већи број кућних посета породици које нуде 

могућност васпитачу да боље упозна дете и породицу и на тај начин учврсти сарадњу 

са породицом. 

- Савет родитеља установе укључити у вредновање, праћење реалиазције ГП, РП и ПП. 

Обезбедити учешће представника Савета родитеља установе у раду Општинског савета 

родитеља и у Тимовима Установе. 
 

Мере за унапређивање ефикасности и квалитета онлајн подршке деци и породици   

- омогућавање непосредног контакта и интеракција детета са васпитачем и вршњацима    

коришћењем ИКТ-а и сарадње на изради заједничких продуката                                                              

-  прецизно дефинисање и доследно придржавање групних правила комуникације 

- васпитачи треба да чешће траже повратне информације од родитеља у циљу 

вредновања предложених активности и садржаја. 

- индивидуализација активности и повратних информација о напретку детета мора бити 

више заступљена 

- коришћење другачијег канала комуникације уместо вибер групе (гугл група, имејл...),  

- унапређење дигиталних компетенција васпитача за креативну и одговорну употребу 

различитих дигиталних технологија (алати за сарадњу и дељење, за израду 

мултимедијалних садржаја, за интеракцију и стварање дидактичких игара и квизова...).           

                                                                                                                                                        

 Активности предшколске установе ће бити усмерена на пружање подршке 

породицама да обезбеде повољну психолошку климу и подржавајуће односе, као и да 

организују подстицајну средину и услове за добробит, игру и учење деце.                                                                                                          

Васпитачи ће родитељима слати предлоге за заједничко учешће деце и одраслих у 
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различитим животно-практичним активностима и игри, као и препоруке родитељима о 

томе како комуницирати са дететом и подржати га у кризним ситуацијама, како 

организовати време у условима кућне изолације, како заштити дете од опасности на 

интернету и слично.                                                                                                                      

 

У току радне 2020/21. год. планирају се следећи облици сарадње са породицом: 

 
ОБЛИК 

 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ  ВРЕМЕ 

Општи 

родитељски 

састанци 

упознавање са условима рада у 

вртићу, кућним редом, правима 

и обавезама родитеља, 

Правилником о безбедности 

деце  

директор, пом. 

директора, главни 

васпитачи у објектима 

септембар 

Групни 

родитељски 

састанци 

садржај планирају васпитачи у 

договору са родитељима и  

стр. сарадницима  и уоченим 

потребама 

васпитачи, мед. сестре-

васпитачи, стручни 

сарадници 

3 - 4  пута 

годишње 

Заједнички 

родитељски 

састанци 

еколошке активности, 

истраживачке активности, 

спортске и друштвене игре, 

реализација програма „Развој 

самопоштовања“ и др. у складу 

са потребама и интересовањима  

васпитачи, мед. сестре-

васпитачи, стручни 

сарадници 

2 -4 пута 

годишње 

Иницијални 

родитељски 

састанак 

припрема за адптацију деце од 1 

до 3 године 

психолог, педагог, 

логопед мед. сестре –

васпитачи, превентивне 

сестре 

јун  

Тематски 

родитељски 

састанци  

стручне теме по избору 

родитеља путем анкета 

васпитачи,                   

стручна служба 

током 

године 

Радионице  

 

транзиција деце и породице у 

вртић 

мед. сестре –

васпитачи,родитељи, 

стручни сарадници 

мај – 

август 

Едукативне 

радионице 

„Носим са собом“,“Безбедно 

дете“..... 

стручни сардници, 

васпитачи, 

током 

године 

Укључивање 

родитеља 

у све сегменте развијања 

пројекта (јаслица-вртића) од 

предлагања и избора тема до 

евалуације и слављења пројекта  

медицинске 

сестре,васпитачи, 

стручни сарадници 

током 

године 

Укључивање 

родитеља 

кроз интерактивне паное, 

заједничке радионице и др. 

медицинске 

сестре,васпитачи, 

стручни сарадници 

током 

године 

ИОП тимови за 

децу укључени 

у програм 

подршке 

доношење развојног плана  за 

свако дете и прећење 

реализације укључености  

васпитачи, родитељи, 

стручни сарадници 

током 

године 

Укључивање 

родитеља 

родитељ као партнер у игри медицинске 

сестре,васпитачи, 

стручни сарадници 

током 

године 

Учешће 

родитеља у 

заједничким 

активностима 

приредбе, прославе, излети, 

боравак у групи, учешће у 

опремању вртића и 

хуманитарним акцијама 

васпитачи, мед. сестре-

васпитачи, стр. 

сарадници и сарадници 

током 

године 
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Индивидуалне 

консултације- 

„Дан отворених 

врата“ 

на иницијативу родитеља 

разговор са васпитачем  - 

информације о дечијем развоју и 

напредовању,уз планирање 

начина,облика,времена,места 

информисања, саветодавни рад 

васпитача, портфолио, белешке о 

деци 

васпитачи и  

мед. сестре- васпитачи, 

стручни сарадници 

1 пут 

недељно у 

одређеном 

термину 

Родитељ у 

групи као 

евалуатор 

Праћење активности у групи и 

процена квалитета васпитно-

образовног рада 

Васпитачи, родитељи , 

стручни сарадници 

током 

године 

Кутија за 

сугестије 

свака радна соба нуди могућност 

да родитељи искажу своје 

предлоге и сугестије 

васпитачи, мед. сестре 

– васпитачи 

током 

године 

Саветовалиште 

за родитеље 

индивидуални саветодавни рад 

са родитељима и децом која 

имају тешкоће у развоју, 

понашању, адаптацији 

психолог, педагог, 

логопед, стр. сарадник 

за физичко, 

нутрициониста 

у 

заказаним 

терминима 

Групни 

превентивни и 

едукативни рад 

предавања и радионице на тему 

родитељства, права деце, 

заштити од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

васпитачи, мед. сестре, 

стручни сарадници  

током 

године  

Групни 

превентивни и 

едукативни рад 

„Наша прича“ – програм 

подршке родитељима деце са 

сметњама у развоју 

психолог, 

логопед,педагог, 

током 

године  

Дружење 

родитеља и деце 

Турнир у друштвеним 

играма,квиз, 

васпитачи,родитељи, 

деца, 

током 

године  

Дружење 

родитеља и деце 

Спортска олимпијада за очеве и 

децу,такмичење у фудбалу са 

татама на фудбалском терену... 

васпитачи,родитељи, 

деца, 

током 

године  

Дружење 

поводом Дана 

породице 

Различите активности са 

темом“Мама,тата играјте се са 

нама“ 

васпитачи, мед. сестре, 

стручни сарадници 

15.05.     

сви објекти  

Анкетирање 

родитеља 

стручне теме за родитељске 

састанке 

васпитачи, мед. сестре 

васпитачи, стручни 

сарадници 

октобар 

Анкетирање 

родитеља 

упознавање са родитељским 

потребама, предлозима и 

иницијативама, самовредновање 

и вредновање рада Установе 

васпитачи и психолог према 

потреби 

Анкетирање 

родитеља 

упитник породичних 

интересовања 

васпитачи, мед.сестре 

васпитачи, психолог 

септембар 

Анкетирање 

родитеља 

анкета о спавању/мирним 

активностима за децу старијих 

група 

васпитачи, стручна 

служба, главни 

васпитачи 

септембар 

Упитник за 

родитеље 

упитник о детету васпитачи, мед. сестре- 

васпитачи, психолог 

јун, август, 

септембар  

Посете  породици и радном месту 

родитеља 

васпитачи према 

потреби  

Кутак за 

родитеље 

недељни и месечни планови 

рада, информације за родитеље, 

психолошко – педагошки и 

здравствени садржаји, дечији 

васпитачи, мед. сестре 

васпитачи, стручни 

сарадници и сарадници  

недељно 

ажурирање 

садржаја 
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ликовни радови и исакзи деце 

Огласна табла –

пано за 

родитеље 

информације о раду Установе, 

васпитним групама, 

запосленима, члановима Савета 

родитеља Установе и Тима за 

заштиту деце од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

директор, главни 

васпитачи објеката, 

стручни сарадници и 

сарадници 

септембар 

и током 

године 

Библиотека 

вртића 

психолошко-педагошка 

литература и књиге за децу 

библиотекар током 

године 

Савет родитеља 

установе 

активности према плану рада директор, пом. 

директора, стр. 

сарадник 

током 

године 

Општински  

Савет родитеља 

активности према плану рада чланови савета из 

установе,директор 

током 

године 

Учешће 

родитеља у раду 

тимоваУстанове 

активно учешче у свим 

Тимовима установе 

чланови тимова  током 

године 

 

IX САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 Ради богаћења социјалног и сазнајног искуства деце, сарадњи са друштвеним и 

културним институцијама придаје се велика важност у планирању активности деце у 

вртићу.  

 Приликом планирања и реализације  пројеката на нивоу васпитних група и 

вртића, значајно је користити све расположиве ресурсе у локалној заједници. Поред 

организованих посета деце местима у локалној средини (истраживања на терену),  

неопходно је омогућити гостовање у вртићу експерата из различитих области који 

представљају важан извор сазнања.  

 У циљу промоције рада предшколске установе у друштвеној средини, значајно је 

учешће деце у свим јавним културним манифестацијама, ликовним конкурсима и 

изложбама радова, наступима на приредбама и сл. Осим културно-јавних 

манифестација на територији општине Инђија, планира се учешће деце на смотрама 

дечијег драмског стваралаштва и манифестацијама у организацији удружења васпитача 

Војводине. Неопходно је за учешће деце у јавним манифестацијама узимати у обзир 

интерес деце, а одлуку о учешћу и начину учешћа,  донети на Педагошком колегијуму. 

Повезивање вртића и локалне заједнице огледаће се кроз следеће облике: 

- отворени простори у заједници (тргови,шеталишта,зелене површине....),спортски 

клубови,културне институције... користе се за реализацију различитих активности 

- деца,васпитачи и чланови породице учествују у дешавањима у локалној заједници, 

градећи заједницу која учи 

- у вртићу се организују манифестације у којима учествују чланови локалне заједнице 

- повезивање са привредним и другим организацијама из ЛЗ и учешће у активностима 

ПУ,финансирање појединих активности,опремање и обезбеђивање ресурса неопходних 

за различите активности вртића 

- информације о делатности ПУ су видљиве и доступне у локалној заједници 

- повезивање са другим удружењима родитеља 

- сарадња са школама у ЛЗ и на различитим нивоима 
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- сарадња са МЗ, Домом здравља,Културним центром,Домовима културе,КУД-

овима,Библиотеком,Спортским центром и клубовима,кућом Војновић.... 

 

ОБЛИК САДРЖАЈ УЧЕСНИК ВРЕМЕ 

Општина Инђија- 

оделење за 

друштвене 

делатности 

достављање спискова деце 

стасале за ППП од стране 

општине Инђија, 

достављање спискова деце која 

су уписана у ППП од стране ПУ,  

учествовање запослених  из 

оделења за друштвене 

делатности у раду Тимова у 

Установи,  

учествовање запослених  из 

Установе  у раду разних 

Комисија,радних тела у општини 

Инђија, 

директор 

стручни сарадници 

током 

године 

Интересорна 

комисија општине 

Инђија 

достављање  потребне 

документације за децу за коју су 

рађени педагошки профили ,мере 

и ИОП, захтева ИРК,мишљење 

васпитача и стручне службе, 

доношење решења од стране 

ИРК, 

међусобна размена  информација 

директор , 

стручна служба 

током 

године 

Месна заједница заједничка акција у циљу 

побољшања услова рада 

васпитачи и 

представници 

локалне заједнице 

током 

године 

Дом здравља систематски и стоматолошки 

прегледи, посете објеката од 

стране педијатра, физијатра, 

епидемиолога… 

старије и припремне 

групе, превентивне 

сестре 

током 

године 

Служба Хитне 

помоћи 

посета, демонстрација, дружење припремне групе током 

године 

Културни центар позоришне представе за децу од средњих до 

припремних група 

током 

године 

 

Ликовни конкурси Моја породица, Свети Сава и ја,  

Сестру и брата желим, Здрава 

храна… 

од средњих до 

припремних група 

током 

године 

 

КУД-а  на 

територији општине 

Инђија 

заједнички  наступи, завршна 

свечаност, позоришна представа, 

посело 

васпитачи и 

родитељи 

током 

године 

Удружења-

пчелара,пензионера, 

шахиста, 

мотоциклиста... 

акције,дружења, донације васпитачи, деца, 

родитељи 

током 

године 

Центар за социјални 

рад „Дунав“ 

размена информација о деци и 

родитељима, 

заједнички састанци 

представника  ЦЗСР и Установе, 

сарадња око ангажовања личних  

пратиоца деце из ПУ, 

стручни сарадници, 

тим за заштиту деце 

од дискриминације, 

насиља,злостављања 

и занемаривања 

током 

године 
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Црвени крст – 

општинска 

организација 

учешће у хуманитарним акцијама  васпитачи, мед. 

сестре, стр. 

сарадници и 

сарадници 

током 

године  

Спортски центар коришћење терена за мали 

фудбал и градског базена,  

васпитачи, стр. 

сарадници, директор, 

пом. директора 

током 

године  

Фудбалски клубови коришћење терен, заједничка 

дружења 

васпитачи,деца,родит

ељи, фудбалери 

током 

године 

Савез спортова уличне трке, крос, турнири и 

друге спортске манифестације 

васпитачи, деца, 

спортисти 

током 

године  

Уметничке 

радионице,          

ликовни уметници 

посета,упознавање са радом, 

заједнички рад 

васпитачи,деца,    

уметници 

током 

године 

Ветеринарска 

станица 

посета, упознавање са радом васпитачи,деца, 

ветеринари 

током 

године 

ЈКП Комуналац  прикупљање рециклажног 

материјала, озељењавање 

дворишта објеката… 

директор, помоћник 

директора 

током 

године  

Народна библиотека 

„Др Ђорђе 

Натошевић“ 

посете, популаризација књиге, 

упознавање са професијом 

библиотекара 

од средњих до 

припремних група, 

васпитачи и 

библиотека 

током 

године  

Кућа Војновића Изложбе васпитачи, деца, 

родитељи 

током 

године 

Етно кућа, Марадик посете, програми припремна и 

мешовита група 

током 

године 

Предшколске 

установе Срема  

стручне посете, размена 

искуства, посета деце, стручно 

усавршавање, смотре драмског 

стваралаштва деце 

васпитачи, актив 

стручних сарадника 

током 

године 

Ватрогасно друштво посета,демострација,дружење, васпитачи 

,деца,ватрогасци 

током 

године 

Саобраћајна 

полиција 

посета, демострација, дружење, васпитачи , 

деца,полицајци 

током 

године 

Ауто школе, 

аутомеханичарске 

радње 

посета, дружење, упознавање са 

радом, професијом 

васпитачи , деца током 

године 

Хуманитарне акције Дечја недеља васпитачи, деца и 

родитељи 

октобар 

 

Туристичка 

организација 

општине Инђија 

етно програми васпитачи, деца током 

године 

Медијске куће информације о раду ПУ директор током 

године 

Сајам књига у 

Београду 

набавка стр. литературе и 

сликовница за децу 

директор, 

библиотекар, стр. 

сарадници 

октобар 

Издавачке куће куповина радних листова и 

часописа 

директор, 

библиотекар, стр. 

сарадници 

септемб

ар, 

октобар 

Пертини – 

компанија 

набавка играчака и дидактичког 

материјала 

директор, 

библиотекар, 

стручни сарадник 

септемб

ар 
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Удружење 

васпитача Војводине 

Стручни скупови: 

„Народна традиција“, 

„Ала је леп овај свет“, 

конкурс: Добра играчка, 

конкурс: Креативне радионице 

васпитачи 

стр.сарадници 

 

током 

године  

Високе струковне 

школе за образовање 

васпитача, 

Филозофски 

факултет, 

Медицински 

факултет 

учешће у обукама, пројектима и 

истраживањима 

мед. сестре, 

васпитачи, стручни 

сарадници 

током 

године  

Високе струковне 

школе за образовање 

васпитача, 

факултети  

реализација програма стручне 

праксе 

мед. сестре , 

васпитачи,  стручни 

сарадници  

током 

године  

ЦИП- центар за 

интерактивну 

педагогију 

реализација програма “Школица 

живота“,учешће у пројектима и 

заједничким активностима, 

стручно усавршавање, 

директор,                       

стр. сарадници 

васпитачи 

током 

године 

Невладине 

организације 

учешће у заједничким 

пројектима,активностима, 

директор,                       

стр. сарадници 

васпитачи 

током 

године 

Фондација 

ТЕМПУС 

сарадња у пројектним 

активностима у оквиру Еразмус 

програма 

директор,                       

стр. сарадници 

васпитачи 

Тим за међународне 

пројекте 

током 

године 

Удружења- 

стручних 

сарадника,васпитача

,медицинских 

сестара 

учествовање у 

раду,размена,стручна 

усавршавања 

директор,                       

стр. сарадници 

васпитачи 

медицинске сестре 

васпитачи 

током 

године 

Позоришне групе позоришне представе за децу директор,  

 васпитачи                      

током 

године 

Привредни субјекти 

са територије 

општине Инђија 

донације, спонзорства,  директор,  

 васпитачи                      

током 

године 

 

 

X  САРАДЊА СА ШКОЛОМ 
 

Ради континуитета унутар система васпитно-образовног рада потребна је 

квалитетна сарадња са основним школама. Специфичност предшколске установе 

„Бошко Буха“ је то што се већина припремних предшколских група налази у 

просторима основних школа (3 основне школе у Инђији, основне школе у Бешки, 

Крчедину, Чортановцима, Марадику), што пружа бројне могућности за успостављање 

интензивне сарадње – учешће деце припремних група у различитим активностима и 

манифестацијама у школи, сарадња са наставним особљем, педагошко-психолошком 

службом школе...   

 У овој радној години, приоритетни циљ у сарадњи са основним школама је 

планирање и реализовање активности које имају за циљ олакшавање транзиције деце из 
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припремног предшколског програма у 1. разред основне школе, а нарочито деце која 

имају потребу за додатном подршком у васпитању и образовању. Ове активности 

укључују посете стручних сарадника школе и учитеља који ће примити прваке 

припремним групама, састанке тимова за додатну подршку деци са СТИО тимом школе 

и учитељима и слично.  

 

САДРЖАЈ УЧЕСНИК ВРЕМЕ 

посета школи и школском часу све припремне групе током 

године 

посета првака забавишту све групе у школи током 

године 

присуство пријему првака – програм 

добродошлице 

све групе у школи септембар  

хуманитарна акција у Дечјој недељи, 

Деца-деци 

све припремне групе 

 

октобар  

реализација активности у току Дечје 

недеље 

васпитачи, директор,  

стручни сарадник 

октобар 

игранка са предшколцима, маскенбал ОШ “Јован Поповић” децембар  

заједничко учешће у приредбама – 

новогодишња, светосавска, Дан школе… 

све припремне групе током 

године 

тестирање и сарадња са педагошко – 

психолошком службом 

све припремне групе април  

позоришне представе све припремне групе током 

године 

родитељски састанци – припрема за школу васпитач, психолог, логопед, 

стручне службе школе 

април, мај  

превенција злостављања педагог, психолог школе током 

године 

учешће у свечаностима: Дан школе, крос, 

завршне приредбе 

васпитачи и деца током 

године 

учешће на базарима васпитачи и деца током 

године 

учешће у еколошким активностима васпитачи и деца април, јун  

састанак васпитача припремних група и 

стр. сарадника са учитељима и стручним 

сарадницима школе 

васпитачи, учитељи, стручни 

сарадници ПУ и школе 

април  

посете учитеља и стр. сарадника школе 

припремним групама  

васпитачи, учитељи, стручни 

сарадници школе  

април, мај  

Актив стручних сарадника општине Инђија стручни сарадници током 

године 

Актив директора општине Инђија директор током 

године 

 

 

XI ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

 

 За радну 2020/2021. годину, план стручног усавршавања је урађен на основу 

попуњених упитника васпитача, Развојног плана установе, резултата Самовредновања 

рада установе и резултата Спољашњег вредновања рада установе. 

 Организација процеса континуираног професионалног развоја и учења 

запослених у измењеним условима рада због проглашене епидемије вируса Covid-19, 
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одвијаће се путем различитих канала комуникације и учешћем на електронским 

обукама и квалитетним вебинарима. 

 

План стручног усавршавања је приказан табеларно: 

 

ОРГАНИЗАТОР САДРЖАЈ УЧЕСНИК ВРЕМЕ 

 

Установа Са Пепељугом око света-Пројектно 

планирање у вртићу,кат.бр.692 , 8 бодова(у 

случају затварања вртића и увођења 

ванредних мера,установа ће организовати 

електронску обуку ''Примена пројектног 

планирања у предшколској установи кроз 

елементе интегрисаног учења'' , 

кат.бр.738,32 бода) 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Установа ''Вртић као сигурна база:познавати дете и 

познавати развој'' 

К.Б.697 , 16 бодова 

 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Установа 

 

 

 

Откривање дигиталног-креативна и 

одговорна примена дигиталне технологије 

у вртићу 

(Кат.бр.679) ЦИП 

Електронски,трајање:5 недеља(32 бода) 

 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Установа 

 

 

 

Кругови пријатеља-вршњачка подршка 

деци и младима са тешкоћама, кат.бр.203, 

16 бодова 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Установа 

 

 

''Корак по корак,квалитетном образовном 

праксом ка друштву знања за предшколске 

установе-2'' 

ЦИП 

 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Установа 

 

 

 

Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања , кат.бр.339 , 24 бода 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Установа Ка квалитетним е Твининг пројектима у 

циљу унапређења коришћења  

ИКТ-а у настави  

(кат.бр.461,8 бодова) 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Установа Вођење Е-документације у предшколским 

установама,(кат.бр.762, 

8 бодова) 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

Током 

године 
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дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Министарство 

просвете,науке и 

технолошког 

развоја 

Активности подршке професионалном 

повезивању, умрежавању и размени 

искустава практичара у функцији 

истраживања, заједничког учења и 

унапређивања компетенција. 

васпитачи, 

мед.сестре 

пом.дир, 

дирекотор, 

стручни 

сарадници 

Током 

године 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

Конкурс за добру играчку Васпитачи,мед.с

естре-васпитачи 

март 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

Креативне радионице Васпитачи, 

мед.сестре-

васпитачи 

Дечја 

недеља 

Удружење 

васпитача 

Војводине 

„Примери добре праксе“ 

 

 

мед. сестре – 

васпитачи и стр. 

сарадници 

Новем 

бар 

Балкански Савез 

Удружења 

Васпитача 

Научно-стручна конференција 

међународног карактера 

Мед.сестре-

васп,васпитачи,с

тр.сарадници,ди

ректор, 

пом.директора 

Септем 

бар 

Удружење 

васпитача Србије 

Стручна конференција за васпитаче 

 

васпитачи, 

директор 

пом.дире. стр. 

сарадници 

Децем 

бар, мај 

 

Удружење 

здравствених 

радника Србије 

Стручни сусрети здравствених раднике 

Србије 

мед. сестре, 

превентивне 

сестре,нутрицио

ниста-

дијететичар,сар.

за безбедност 

Током 

године 

Удружење мед. 

сестара 

предшколских 

установа Србије 

Републички стручни сусрети медицинских 

сестара предшколских установа Србије 

 

медицинске 

сестре,  

стр. сарадници 

Децем 

бар, мај 

Удружење 

стручних 

сарадника и 

сарадника ПУ 

Србије 

Републички сусрети стручних сарадника и 

сарадника предшколских установа Србије  

стручни 

сарадници 

октобар  

Активи (директора, 

васпитача, мед. 

сестара, стр. 

сарадника)  

предшколских 

установа Срема 

текући садржаји, стручно усавршавање 

 

директор, 

пом.дирек. 

 стр сарадници, 

васпитачи,  

мед. сестре 

током 

године 

Пертини Пертинијеви дани дидактике и игровног 

материјала 

 директор, 

пом.дир.библиот

екар, стр. 

сарадник,васпит

ачи 

септемб

ар 
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Матица Српска  сусрети  библиотекара, 

стручно усавршавање библиотекара 

 

библиотекар током 

године 

Стручни скупови, 

саветовања, 

конгреси, 

конференције, 

семинари и 

едукације у 

организацији  

струковних 

удружења и 

надлежних 

институција 

одређује организатор директор,пом.ди

р стр. сарадници 

и сарадници, 

мед. сестре и 

васпитачи 

током 

године 

Образовни 

информатор, 

Институт за 

економију и право, 

Буџетски 

инструктор 

одређује организатор Директор, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

службеник за 

јавне набавке 

током 

године 

Остали 

организатори,по 

потреби 

 

Разне новине,измене и допуне закона Директор, 

секретар,шеф 

рачуноводства 

Током 

године 

 
 

План стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних 

активности  

ОБЛИК 

СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

НОСИОЦИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

извођење угледне 

активности,са 

дискусијом и 

анализом(приказ 

пројекта,посматрањ

е дечијих 

активности у 

просторним 

целинама) 

васпитачи,  

мед.сестре-васпитачи 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

приказ снимљене 

активности,са 

дискусијом и 

анализом 

васпитачи,  

мед.сестре-васпитачи 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

излагање поводом 

похађања 

акредитоване обуке 

или стручног 

скупа,са анализом и 

дискусијо 

васпитачи,                              

мед,сестре-васпитачи,              

стручни сарадници 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

вођење радионице 

за унапређење 

компетенција 

васпитачи, 

мед,сестре-васпитачи,  

стручни сарадници  

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 
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запослених, по 

готовом сценарију 

вођење радионице 

за запослене по 

оригиналном 

сценарију 

васпитачи,                                           

мед,сестре-васпитачи,                 

стручни сарадници  

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

приказ примене 

садржаја стручног 

усавршавања у 

непосредном раду 

са децом 

васпитачи,                            

мед,сестре-васпитачи,                      

стручни сарадници  

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

приказ књиге, 

радног листа, текста 

из стручног 

часописа или 

дидактичког 

материјала,са 

анализом и 

дискусијом 

васпитачи,  

мед. сестре-васпитачи, 

стручни сарадници  

директор,пом.директора,с

тр.сарадници,васпитачи,м

ед.сестре-васп. 

током 

године 

презентација 

стручног рада 

(приказаног на 

стручном скупу или 

само приказ у 

установи) 

васпитачи,  

мед. сестре-васпитачи, 

стручни сарадници  

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

Учешће у 

пројектима на 

локалном нивоу,на 

републичком нивоу 

и на међународном 

нивоу(укључујући и 

онлајн пројекте) 

васпитачи,  

медицинске сестре-

васпитачи  

стручни сарадници 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

унапређивање 

компетенција кроз 

учешће у 

пројектима и 

истраживањима на 

нивоу установе 

васпитачи,  

медицинске сестре-

васпитачи  

стручни сарадници 

директорстр.сарадници, 

васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

Стручне 

посете(унапређивањ

е компетенција кроз 

модел 

хоризонталног 

учења) 

васпитачи,  

мед.сестре-васпитачи,  

стручни сарадници  

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

Унапређење 

компетенција кроз 

модел хоризонталне 

евалуације 

васпитачи, мед,сестре-

васпитачи, стручни 

сарадници  

директор,пом.директора,с

тр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

Остваривање 

различитих облика 

и програма рада 

Васпитачи,медицинске 

сестре васпитачи ,стручни 

сарадници 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

Учешће у 

вебинарима и 

онлајн 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 
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конференцијама и 

скуповима 

 

Приказ примене 

дигиталних алата у 

непосредном раду 

са децом 

Васпитачи , медицинске 

сестре-васпитачи , стручни 

сарадници 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

Подршка 

компетенцијама 

практичара кроз 

обуку ''Приче за 

учење – заједничко 

праћење и 

документовање 

детета и васпитача'' 

Стручни сарадници - 

психолог и педагог 

директор,пом.директора, 

стр.сарадници,васпитачи, 

мед.сестре-васп. 

током 

године 

Напомена: планирани облици стручног усавршавања унутар установе,у случају измењених 

услова рада или затварања вртића , реализоваће се електронским путем, преко апликације 

ЗООМ. 

 

 

XII ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 
 

1. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

 
ОБЛАСТИ 

РАДА 

АКТИВНОСТИ НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ  

I 

Планирање и 

програмирање 

ВОР-а 

Учествовање у изради Годишњег 

плана рада Установе и оперативних 

планова за примену различитих 

модела функционисања установе 

(организација и облици рада, 

програм стручних органа и тимова, 

програм рада стручних сарадника, 

програм стручног усавршавања, 
сарадње са породицом и 

друштвеном средином,заштите деце 

од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, плана 

самовредновања рада установе) 

Учешће у раду педагошког 

колегијума,стручног актива 

васпитача и медицинских 

сестара, тима за заштиту 

деце од дискриминације, 

насиља,злостављања и 

занемаривања, тима за 

самовредновање, тима за 

професионални развој 

септембар 

2020. 

Учешће у изради индивидуалних 

образовних планова за децу/ 

планова индивидуализације  

Стручни тим за инклузивно 

образовање, тим за 

пружање додатне подршке 

детету 

током године 

Учешће у избору и планирању 

реализације различитих облика и 

програма ВОР-а 

Стручни актив за развој 

предшколског програма и 

различите облике и 

програме ВОР-а, стручни 

активи васпитача и мед. 

сестара, педагошки 

колегијум  

септембар 

2020.  
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Припремање годишњег плана рада 

психолога и плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

Самостално сагледавањем 

професионалних потреба 

септембар 

2020. 

II 

Праћење и 

вредновање  

ВОР-а 

Учешће у праћењу и вредновању 

васпитно –образовног рада 

Установе и предлагање мера за 

побољшање успешности Установе у 

задовољавању развојних и 

образовних потреба деце 

Педагошко-инструктивни 

рад, рад у стручним телима 

установе, тиму за 

самовредновање, анлитички 

и истраживачки рад, писање 

извештаја и излагање на 

седницама ВО већа 

децембар 

2020,  

јун  

2021. 

Учешће у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања деце у 

развоју  

Сарадња са васпитачима, 

медицинским сестрама, 

стручним сарадницима и 

родитељима 

током године, 

континуирано 

Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и ИОП-а за 

децу  

Тим за пружање додатне 

подршке детету,тим за 

инклузивно образовање, 

педагошки колегијум 

током године, 

периодично 

Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду ПУ 

Израда инструмената за 

праћење процеса неге и 

васпитно-образовног 

рада, праћење остваривања  

Програма рада,  

Предшколског програма,  

Развојног плана установе  

јун  

2021. 

Иницирање различитих 

истраживања ради унапређивања 

васпитно-образовног рада установе 

У сарадњи са Активом 

стручних сарадника ПУ 

Срема и Филозофским 

факултетом 

током године 

 

 Учешће у координирању и праћењу 

реализације Еразмус + КА101 

пројекта „Ка отворености и 

инклузивности вртића кроз 

европску сарадњу“ 

Тим за међународне 

пројекте  

током године  

III 

Рад са 

васпитачима 

Иницирање и пружање подршке 

васпитачима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената праћења деце 

Активи васпитача и 

медицинских сестара, 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима 

током године, 

континуирано 

Саветовање васпитача у 

индивидуализацији ВОР-а на основу 

уочених потреба, интересовања и 

способности деце; подршка у изради 

педагошких профила и планова 

индивидуализације  

Индивидуални саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима, радионице за 

унапређивање компетенција 

током године, 

континуирано 
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Пружање подршке јачању 

васпитачких компетенција у 

областима: индивидуализација у 

раду са децом, комуникација и 

сарадња, партнерство са 

родитељима и подршка породици, 

заштита деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања, унапређивање 

дигиталних компетенција васпитача 

Стручни активи васпитача и 

медицинских сестара, 

вођење радионица за 

унапређивање 

компетенција, 

индивидуални саветодавно-

инструктивнирад 

са васпитачима 

октобар, 

новембар, 

јануар, 

фебруар,  

током године, 

континуирано 

Пружање подршке васпитачима у 

имплементацији елемената нових 

Основа предшколског програма и 

развијању реалног програма 

васпитне групе, подршка у 

развијању заједница учења  

Стручни активи васпитача и 

медицинских сестара, тим 

за увођење нових Основа 

програма, вођење 

радионица за унапређивање 

компетенција, састанци 

тимова објеката, 

индивидуални саветодавно-

инструктивни рад 

са васпитачима 

током године, 

континуирано 

Координирање израде и у сарадњи 

са васпитачем и родитељем, тимско 

израђивање педагошког профила 

детета коме је потребна додатна 

образовна подршка 

Тим за пружање додатне 

подршке детету 

током године, 

по потреби 

Учествовање у развијању 

индивидуалних образовних планова 

коришћењем резултата сопствених 

психолошких процена и 

психолошких процена добијених из 

других установа 

Психолошка процена и 

примена психолошких 

стандардизованих мерних 

инструмената 

током године, 

по потреби 

Пружање подршке васпитачима у 

раду са родитељима, осмишљавању 

и реализацији онлајн подршке деци 

и породици 

Стручни активи васпитача и 

медицинских сестара, 

ндивидуални саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима, сарадња 

путем онлајн канала 

комуникације  

током године, 

по потреби 

 Пружање подршке васпитачима 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима 

Тим приправника и 

ментора, вођење радионица 

са приправницима и 

менторима  

током године  

IV 

Рад са децом  

Учешће у организацији пријема 

деце, праћење процеса адптације и 

подршка деци у превазилажењу 

тешкоћа адаптације 

Учешће у изради програма 

адаптације, праћење 

активности у групама, 

сарадња са мед. сестрама и 

васпитачима 

септембар, 

октобар, 

новембар  

Учешће у праћењу дечијег 

напредовања и идентификовању 

деце којој је потребна подршка 

Посматрање понашања деце 

у групама, сарадња са 

васпитачима и мед. 

сестрама 

током године, 

континуирано 

Осмишљавање и праћење 

реализације индивидуализиваног 

приступа у раду са децом 

Сарадња са васпитачима, 

другим стручним 

сарадницима и родитељима 

током године, 

континуирано 
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Пружање подршке деци за коју се 

обезбеђује ВОР по индивидуалном 

образовном плану и деци из 

осетљивих друштвених група 

Комуникација са децом у 

природном окружењу 

током године, 

континуирано 

Учешће у осмишљавању и пружању 

подршке добробити и учењу деце 

која нису укључена у непосредни 

ВОР путем онлајн канала 

комуникације  

Сарадња са васпитачима, 

медицинским сестрама-

васпитачима, рад у 

тимовима установе, учешће 

у вибер заједницама учења 

током године, 

континуирано 

V 

Рад са 

родитељима / 

старатељима 

Саветодавни рад са родитељима 

деце која имају различите тешкоће у 

развоју, учењу и понашању  

Индивидуални саветодавни 

рад, он-лајн подршка 

породици  

током године, 

континуирано  

Подршка развоју родитељских 

компетенција за квалитетну бригу о 

деци у циљу стварања услова за 

подршку доборобити деце и 

континуирано учење кроз игру  

Групни превентивни рад – 

непосредно и путем онлајн 

канала комуникације, 

индивидуални саветодавни 

рад 

током године  

Подршка родитељима деце са 

сметњама у развоју и хроничним 

болестима 

Вођење психоедукативног 

програма „Наша прича“, 

учешће у осмишљавању и 

пружању он-лајн подршке  

март, април 

Сарадња са родитељима на пружању 

подршке деци која похађају ПУ по 

индивидуалном образовном плану 

Индивидуални саветодавни 

рад 

током године, 

континуирано  

Учествовање у реализацији 

програма сарадње установе са 

родитељима 

Општи и групни 

родитељски састанци,  

савет родитеља 

током године, 

по потреби 

Организовање и вођење 

иницијалних родитељских састанака 

са родитељима новоуписане деце  

Сарадња са стручном 

службом, директором,  

мед. сестрама и 

васпитачима  

јун, 

август  

VI 

Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

детета 

Припрема докумената установе, 

прегледа, извештаја, анализа; 

припрема и реализација разних 

облика стручног усавршавања за 

запослене у оквиру установе  

Тим за професионални 

развој 

током године, 

периодично 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма за 

увођење у посао васпитача 

Учешће у раду комисије, 

вођење разговора са 

кандидатима и писање 

извештаја 

током године, 

периодично 
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VII 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

Учествовање у раду васпитно-

образовног већа, педагошког 

колегијума, стручног актива за 

развојно планирање, тима за 

инклузивно образовање, тима за  

заштиту деце од дискриминације, 

насиља,злостављања и 

занемаривања, тима за подстицање 

даровитости деце, тима за 

самовредновање рада установе, 

тима запрофесионални развој, 

стручног актива за развој 

предшколског програма и  додатне 

програме, тима за обезбеђивање 

квалитета и развој уистанове, тима 

за пројектно планирање и 

међународне пројекте, тима за 

увођење нових основа 

предшколског програма 

Координирање тимовима за 

самовредновање и заштиту 

од дискриминације, 

насиља,злостављања и 

занемаривања, учешће у 

раду осталих стручних 

органа и тимова Установе  

током године, 

периодично 

VIII 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за 

остварење циљева ВОР-а и 

добробити деце; сарадња са 

локалном заједницом; учествовање 

у раду стручних удружења; сарадња 

са психолозима из других установа 

и институција 

Размена информација, 

тимски рад,  

стручно усавршавање и 

размена искуства 

током године, 

континуирано 

IX 

Вођење 

документације, 

припрема за 

рад и стручно 

усавршавање 

Вођење евиденције о сопственом 

раду у следећој документацији: 

дневник рада психолога и 

евиденција о раду са дететом у 

предшколској установи 

Самостално  током године, 

континуирано 

Лично стручно усавршавање  Праћење стручне 

литературе и периодике, 

учествовање у 

активностима струковног 

удружења, похађање и 

вођење акредитованих 

семинара, похађање 

стручних скупова, размена 

искуства и сарадња са 

психолозима у образовању 

током године, 

периодично  

 

 

2. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 
 

ОБЛАСТИ 

РАДА 

ПЛАНИРАНЕ  АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ  

 

 

I 

Планирање и 

1.Учествовање у изради Годишњег  

плана рада Установе и његових 

поједин делова 

 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

Август- 

септембар 

2020, 
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програмирање 

ВОР-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учешће у изради оперативних 

планова рада актива,разних група, 

тимова који реализују програм  у 

установи 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима,васпитачи

ма,медицинским 

сестрама 

Август- 

септембар 

2020, 

током године 

3. Учествовање у изради Акционог 

плана за реализацију циљева 

развојног плана за период од 

01.09.2020.-31.08.2021. године  

Директор,стручни 

сарадници, 

васпитачи 

чланови тима, 

Август- 

септембар 

2020. 

4.Израда  годишњег и месечних  

планова  рада педагога  

Самостално , септембар 

2020, 

током године 

5.Пружање помоћи васпитачима у 

развијању програма, планирању и 

документовању васпитно-образовног 

рада у васпитној групи  у складу са 

развојним нивом групе и 

специфичностима средине, а у складу 

са потребама и интересовањима деце 

у сарадњи са породицом,друштвеном 

средином 

Васпитачи 

медицинске сестре-

васпитачи, 

септембар 

2020. током 

године, 

по потреби 

6.Учествовање у изради 

индивидуалног образовног плана за 

децу 

У сарадњи са Тимом за 

инклузивно образовање 

и тимом за пружање 

додатне подршке 

у октобру 2020. 

 

по потреби 

7.Учествовање у планирању и 

реализацији културних 

манифестација,наступа деце,  

(дечијих сусрета , смотри, конкурса и 

такмичења...) 

У сарадњи са 

директором, 

стручним сарадницима, 

васпитачима 

током године 

8.Учествовање у избору и 

конципирању различитих облика и 

програма ВОР-а 

Директор, 

стручни сарадници, 

васпитачи 

Август- 

септембар 

2020. 

9.Учествовање у планирању и 

организовању појединих облика 

сарадње са другим 

институцијама,васпитно-образовним 

организацијама из непосредног 

окружења и шире 

Директор, 

стручни сарадници 

током године, 

 

по потреби 

10.Учествовање у планирању набавке 

стручне литературе, периодике и 

дидактичког материјала, 

У сарадњи са 

директором стручним 

сарадницима, 

библиотекаром,васпитач

има, 

током године 

11.Учествовање у писању пројеката 

установе и конкурисању ради 

обезбеђивања њиховог финансирања 

и примене 

Директор,стручни 

сарадници,   васпитачи 

током године, 

 

по потреби 
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12. Евалуација планираних онлајн 

активности подршке породицама са 

децом предшколског узраста  кроз 

двонедељне  планове васпитача за 

објекте-Невен,Маслачак,Сунцукрет, 

Пчелица,Бамби,Ђурђевак,Цврчак, 

Бубамара 

 

У сарадњи са стручним 

сарадницима, 

васпитачима на нивоу 

актива објеката- 

заједница учења 

у току рада са 

ограниченим 

капацитетима, 

или прекида 

непосредног 

рада , 

13.Учествовање у формирању 

васпитних група и распореду 

васпитача медицинских сестара у 

васпитне групе 

директор,стручни 

сарадници, 

Август-

септембар 

2020. 

II Праћење и 

вредновање 

ВОР-а 

 

1.Учествовање у изради годишњег  

извештаја о релизацији плана рада 

Установе 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

васпитачима, 

јул-август- 

септембар 

2020. 

2.Учествовање у праћењу 

реализацијеи вредновању васпитно- 

образовног рада установе и 

предлагање мера за побољшање 

успешности установе у задовољавању 

развојних и образовних потреба деце 

Педагошко-

инструктивни рад, рад у 

стручним телима 

установе, тиму за 

самовредновање, 

анлитички и 

истраживачки рад, 

писање извештаја и 

излагање на седницама 

ВО већа, 

током године, 

континуирано 

3.Израда извештаја о реализацији 

предвиђених циљева,задатака и 

активности планираних у Развојном 

плану установе, 

Стручни актив за 

развојно планирање 

август  2020. 

4.Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области 

и активности рада установе 

Тим за самовредновање Током године 

5.Учествовање у континуираном 

праћењу и подстицању напредовања 

деце у развоју  

У сарадњи са 

васпитачима, 

медицинским сестрама, 

стручним сарадницима 

и родитељима 

током године, 

континуирано 

6.Праћење и вредновање примене 

мера индивидуализације и ИОП-а за 

децу  

Тим за пружање додатне 

подршке детету, 

стручни тим за 

инклузивно образовање, 

педагошки колегијум 

током године, 

периодично 

7.Праћење вођења документације 

васпитача и медицинских сестара 

У сарадњи са 

директором 

током године, 

периодично 

8.Учествовање у истраживањима 

васпитно-образовне праксе у циљу 

унапређивања васпитно-образовног 

рада 

Стручни сарадници, 

васпитачи 

током године, 

периодично 

9.Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао-васпитача,стручног 

сарадника 

Комисија за проверу 

савладаности програма 

током године, 
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10.Праћење реализације онлајн 

активности подршке породицама са 

децом предшколског узраста  кроз 

двонедељне  извештаје васпитача за 

објекте-Невен,Маслачак,Сунцукрет, 

Пчелица,Бамби,Ђурђевак,Цврчак, 

Бубамара 

 

У сарадњи са стручним 

сарадницима, 

васпитачима на нивоу 

актива објеката- 

заједница учења 

у току рада са 

ограниченим 

капацитетима 

ли прекида 

непосредног 

рада , 

III                        

Рад са 

васпитачима 

1.Пружање помоћи васпитачима на 

конкретизовању и 

операционализацији  циљева и 

задатака васпитно-образовног рада, 

Индивидуални 

саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима 

током године, 

континуирано 

непосредно или 

путем вибер 

група, ЗООМ 

апликације, 

2.Пружање помоћи  васпитачима у 

индивидуализацији вор-а на основу 

уочених потреба, интересовања и 

способности деце 

Индивидуални 

саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима 

током године, 

континуирано 

непосредно или 

путем вибер 

група 

3.Координирање израде и у сарадњи 

са васпитачем и родитељем, тимско 

израђивање педагошког профила 

детета коме је потребна додатна 

образовна подршка 

Тим за пружање додатне 

подршке детету 

током године, 

по потреби 

4.Саветодавни рад усмерен ка 

унапређивању процеса праћења и 

посматрања дечијег напредовања у 

функцији подстицања дечијег развоја 

и учења.  

Активи васпитача и 

медицинских сестара,  

током године, 

континуирано 

5.Пружање подршке васпитачима у 

свакодневном раду.и у раду са 

родитељима 

Индивидуални 

саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима 

током године, 

по потреби 

непосредно или 

путем вибер 

група 

6.Пружање помоћи  васпитачима у 

осмишљавању рада са децом којима 

је потребна додатна подршка 

У сарадњи са Тимом за 

пружање додатне 

подршке 

током године 

7.Анализирање праћених активности 

у установи, односно ВОР-у којима је 

присуствовао и давање предлога за 

његово унапређење 

Индивидуални 

саветодавно-

инструктивни рад са 

васпитачима 

током године 

8.Оснаживање васпитача за тимски 

рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких 

задатака,кроз координацију стручних 

актива,тимова и комисија-рад на 

развијању односа припадања тиму 

У сарадњи са 

васпитачима и другим 

стручним сарадницима, 

током године, 

по потреби 

непосредно или 

путем вибер 

група, 

9.Пружање помоћи приправницима у 

програму увођења у посао, као и у 

припреми за полагање испита за 

лиценцу 

У сарадњи са 

васпитачима 

током године, 
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10.Помоћ медицинским сестрама и 

васпитачима у обогаћивању и 

оплемињивању простора (радне 

собе,заједнички простори, дворишта) 

У сарадњи са 

медицинским сестрама 

и васпитачима 

током године, 

 

11.Помоћ медицинским сестрама и 

васпитачима током периода 

адаптације – поступања у односу 

надецу с циљем олакшавања 

адаптације деце на колектив 

У сарадњи са 

медицинским сестрама 

и васпитачима 

почетком 

године,                  

по потреби 

током године, 

 

12.Укључивање у рад на естетском и 

педагошком обликовању простора 

предшколске установе, а посебно 

простора у коме бораве деца 

У сарадњи са 

васпитачима и другим 

стручним сарадницима, 

токомгодине, 

 

13.Грађење заједнице учења 

практичара кроз повезивање 

васпитача,размена искуства 

заједничко истраживање 

У сарадњи са 

васпитачима и другим 

стручним сарадницима 

током године,  

непосредно или 

путем вибер 

група,ЗООМ 

апликације, 

IV 

Рад са децом 

1.Учествовње у праћењу дечијег 

развоја и напредовања и 

идентификовању деце којој је 

потребна подршка 

Посматрање понашања 

деце у групама, сарадња 

са васпитачима имед. 

сестрама 

током године, 

континуирано 

2.Праћење адаптације новопримљене  

деце(јаслене групе,млађе вртићке 

групе) 

У сарадњи са 

васпитачима, другим 

стручним сарадницима 

и родитељима 

почетком 

године 

3.Осмишљавање и праћење 

реализације индивидуализиваног 

приступа у раду са децом 

У сарадњи са 

васпитачима, другим 

стручним сарадницима 

и родитељима 

током године, 

континуирано 

4.Промовисање модела за 

конструктивно решавање конфликата 

и повећање толеранције 

васпиатачи током године, 

5.Учествовање у изради педагошког 

профила детета.којима је потребна 

додатна подршка и израда 

индивидуалног образовног плана 

васпиатачи родитељи, октобар 

6.Промовисање здравог начина 

живота у породици и вртићу 

васпитачи,родитељи током године 

7.Ради на остваривању права детета и 

заступа најбољи интерес детета 
васпитачи,родитељи током године 

 

 

8.Учествовање у појачаном 

васпитном раду са децом 

проблематичног понашања 

васпитачи,                        

стручни сарадници, 

током године 

9.Пружање подршке деци за коју се 

обезбеђује ВОР по индивидуалном 

образовном плану и деци из 

осетљивих друштвених група 

Комуникација са децом 

у природном окружењу 

током године, 

континуирано 

V Рад са 

родитељима / 

старатељима 

1.Организовање и учествовање на 

општим , групним и  иницијалним 

родитељским састанцима, у вези са 

организацијом  и остваривањем  ВОР-

а,адаптицијом деце, 

Директор,                            

стручни сарадници, 

васпитачи. 

почетак године 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ  2020/2021.  ГОДИНУ 
 

 75 

 

2.Припрема и реализација 

родитељских састанака, трибина, 

радионица са стручним темама 

Васпитачи по договору са 

васпитачима 

3.Саветодавни рад са  родитељима 

деце која имају различите тешкоће у 

развоју, учењу и понашању  

Индивидуални  

саветодавни рад 

током године, 

континуирано  

4.Пружање подршке јачању 

родитељских васпитних компетенција 

Индивидуални  

саветодавни рад 

током године, 

континуирано 

5.Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена деце 

Индивидуални  

саветодавни рад 

током године, 

6.Учествовање у реализацији 

програма сарадње установе са 

родитељима 

Општи и групни 

родитељски састанци 

током године,     

по потреби 

7.Рад са родитељима,односно 

старатељима везано за упис деце у 

ПУ и у прикупљању података о деци 

Рад у комисији за упис 

деце 

Од априла  до 

септембра  

8.Сарадња са Саветом родитеља по 

потреби,информисањем  родитеља  и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на седницама савета 

Седнице савета 

родитеља Установе 

током године,     

по потреби 

 

9.Редовно и правовремено 

информисање породице о важним 

аспектима рада Установе у 

ограниченом капацитету 

у сарадњи са 

директором, стручном 

службом, 

током рада у 

ограниченим 

капацитетима 

или прекида 

непосредног 

рада 

 

10.Пружање подршке родитељима 

деце  у случају  прекида остваривања 

непосредног рада са децом у 

превазилажењу кризних ситуација 

саветодавни рад, 

прослеђивање линкова, 

видео клипова и 

материјала за рад код 

куће 

током рада у 

ограниченим 

капацитетима 

или прекида 

непосредног 

рада 

 

11.-Припрема и дистрибуција 

материјала за  родитеље,                                                                       

-препоруке едукативних садржаја у 

електронским медијима                                                                                        

-информације о културним 

садржајима за децу на различитим 

медијима (онлајн позоришне 

представе, изложбе музеја, дигитална 

библиотека за децу...),                                                                                        

- препоруке о начинима организовања 

времена,начину разговора са децом о 

корона вирусу,                                                                 

у сарадњи са 

директором, стручном 

службом– путем Вибер 

група, сајта и ФБ 

странице Установе и 

доступним ресурсима на 

интернету (линкови ка 

сајту Уницефа, 

Креативног Центра...) и 

слично 

током рада у 

ограниченим 

капацитетима 

или прекида 

непосредног 

рада 

 

12.Мотивисање родитеља за рад 

установе и укључивање у реализацију 

ВОР-а са децом у вртићу и код куће 

уживо и препорученим 

каналима комуникације-

вибер,зоом,фб-

страница,гоогле алати.... 

током рада 

установе у 

ограниченом 

капацитету или 

током прекида 

непосредног 

рада 
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VI Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

пед.асистентом и 

пратиоцем 

детета 

1.Учествовање у припреми и 

реализацији разних облика стручног 

усавршавања за запослене у оквиру 

установе  

Тим за професионални 

развој 

током године, 

периодично 

2.Учествовање у припреми 

стратешких докумената установе, 

извештаја,  прегледа, анализа 

У сарадњи са 

директором, 

стручним сарадницима, 

током године, 

периодично 

3.Сарадња са директором,стручним 

сарадницима на истраживању 

постојеће ВО праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење, 

У сарадњи са 

директором, 

стручнимсарадницима, 

током године, 

периодично 

4.Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

установи 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

током године, 

по потреби 

5.Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада  стручних 

тимова и редовна размена 

информација 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

током године, 

периодично 

непосредно или 

путем ЗООМ 

апликације 

6.Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма за 

увођење у посао васпитачаи израда 

извештаја Комисије за потребе МП за 

полагање лиценце 

Организовање полагања 

завршних активности, 

обављање разговора са 

кандидатима,  

током године, 

периодично 

7.Сарадња са директором,секретаром 

и психологом по питању приговора 

родитеља везано за пријем деце у 

установу 

Рад у Комисији за упис 

деце 

април,мај,јун , 

август 2920. 

8. Сарадња са директором и 

психологом на формирању 

васпитно.образовних група и 

расподели васпитача 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима 

Јун-јул,-август 

2020. 

9.Редовна размена,планирање и 

усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадницима 

У сарадњи са 

психологом и 

логопедом 

током године 

по потреби 

10.Сарадња са личним пратиоцима 

деце на координацији активности у 

пружању подршке деци за које се 

доноси индивидуални образовни план 

У  сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима,васпитачи

ма, 

током године 

по потреби 

VII   Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

1.Учствовање у раду ВОВ , Стручних 

актива,Педагошког 

колегијума,учешће у изради и 

презентацији годишњих докумената , 

давању разних  саопштења, анализа, 

прегледа и других активности од 

значаја за ВОР 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима 

током године 

по потреби 

непосредно или 

путем ЗООМ 

апликације 
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2.Учествовање у раду следећих 

тимова:                                                                                    

Тима за заштиту  од 

дискриминације,занемаривање и 

злостављања,                                                       

Тима за инклузивно образовање,             

Тима за самовредновање,                     

Тима  за професионални развој и 

напредовање,                                                      

Тима за маркетинг ,                                       

Тима за пројектно планирање,                

Тима за међународне пројекте 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима,васпитачи

ма 

током године 

по потреби 

непосредно или 

путем ЗООМ 

апликације 

3.Координира рад у следећим 

стручним активима и тимовима: 

Стручни актив за различите програме 

и облике рада                                       

Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе                                          

Тим приправника и ментора 

Тим за увођење нових Oснова 

предшколског програма,                                                   

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

васпитачима 

 

4.Предлагање мара за унапређивање 

рада стручних органа Установе 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима 

током године 

 

VIIIСарадња 

 са надлежним 

установама,орга

низацијама, 

удружењима и 

јединицама 

локалне 

самоуправе 

1. Сарадња са ОШ-ма на територији  

општине, Културним центром,  

Домовима културе, Библиотеком , 

Центром за социјални рад,  Домом 

здравља, локалним медијима и 

другим установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака ВОР-

а Установе 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима 

током године 

 

по потреби 

 

2.Сарадња са Школском управом 

Нови Сад 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

током годи 

по потреби 

3.Сарадња са Опшинском Управом  и 

интересорном комисијом 

У сарадњи са 

директором,стручним 

сарадницима, 

током године,      

по потреби 

4.Осмишљавање програмских 

активности за унапређење 

партнерских односа 

породице,установе и локалне 

самоправе у циљу подршке развоју 

деце 

Рад у тиму за вођење 

педагошке 

документације 

током године,      

по потреби 

5.Активно учествовање у раду 

Удружења стручних сарадника и 

сарадника Срема,Бачког 

округа,сарадња са струковним 

удружењима медицинских сестара и 

васпитача 

У сарадњи са стручним 

сарадницима, 

током године,       
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IX Вођење 

документације,п

рипрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

1.Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

самостално током године, 

континуирано 

2.Израда,припрема и чување  посебне 

евиденције - протоколи,чек 

листе,упитници, 

Самостално током године, 

континуирано 

3.Припреме за послове превиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима педагога 

Самостално током године, 

континуирано 

4.Прикупљање података о 

деци,чување материјала који садржи 

личне податке о деци у складу са 

етичким кодексом педагога 

Самостално током године, 

континуирано 

 

3. ПЛАН РАДА ЛОГОПЕДА 
 

ОБЛАСТ РАДА  

 

АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ  ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАПОМЕНЕ 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ  

ВАСПИТНО –

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

1.учествовање у изрдаи 

годишњег плана рада установе 

 

 

август  

2.припрема годишњег 

програма  рада и месечних 

планова рада логопеда  и 

сопственог стручног 

усавршавања 

Август 

Септемба 

Током године 

3.планирање ,организовање и 

праћење инклузивног 

програма у Установи 

Током године 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

1.праћење и вредновање ВОР-

а установе и предлагање мера 

за побољшање ефикасности и 

успешности установе у 

задовољавању  развојних 

потреба деце 

Током године  

2.праћење  усклађености 

облика ,метода  и средстава  

ВОР-а са потребама и 

могућностима деце са 

проблемима у говорно-

језичком развоју 

Током године 

 3.учествовање у праћењу и 

вредновању примене мера 

индивидуализације за децу са 

тешкоћама у говорно-језичком 

развоју 

Током године  

РАД СА 

ВАСПИТЧИМА 

1.пружање помоћи и подршке 

васпитачима у раду са децом 

која имају тешкоће на неком 

од нивоа вербалне и 

Током године Оснаживање васпитачких 

компетенција за рад са 

децом кроз примену 

адекватног материјала за 
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невербалне комуникације рад ,родитељске 

састанке,пружање 

неопходне информације о 

језичком развоју 

2.пружање помоћи и подршке 

васпитачима у 

индивидуализацији ВОР-а 

Током године Писање индивидуалног 

образовног плана ,његова 

примена, информисање 

родитеља 

3.сарадња и пружање подршке 

васпитачима  у праћењу 

,вредновању и прилагођавању 

постављених циљева  ИОП-а у 

складу са напредовањем деце 

са посебним образовним 

потребама  

Током године  На састанцима тима за 

ИО и редовне посете 

групама које имају дете 

са сметњама у развоју 

4.Пружање подршке јачању 

васпитачких компетенција у 

области 

комуникације,сарадња и 

тимски рад са децом која 

имају специфичне говорне-

језичке  сметње 

Сарадња са васпитачима 

путем онлајн комуникације 

Током године Кроз адекватне 

материјеле за групни рад 

Презентација на активима 

васпитних група из 

области коминикације и 

патологије говорно-

језичког развоја,корисно 

линкови,препоруке за 

корисне сајтове 

5,сарадња са васпитачима при 

изради дидактичког 

материјала  

Током године Предлози за израду коцке 

„Нека коцка покаже коју 

брзалицу да кажем“ 

РАД СА ДЕЦОМ  Рад са нецом која имају 

неправилности у изговору 

појединих гласова ,као што су 

дисторзије и супституције 

гласова из групе фрикатива и 

африката  

Током године У цињу превенције и 

могућих одступања у 

развоју говора код 

средњих и старијих група 

Превентивно – корективни 

рад у групи са децом у циљу 

подстицања и корекције 

изговора појединих гласова 

Током године У складу са потребама 

групе 

Рад са децом која имају 

потпуну немогућност 

изговора гласова, као и 

појачани назални, латерални и 

интердентални изговор већег 

броја гласова 

Током године Саветодавни рад  са 

родитељима и праћење 

 Рад са децом код којих је 

недовољно развијена језичка 

структура ,речник,граматика 

.синтакса у односу на узраст 

По потреби током 

године 

Саветодавни рад са 

родитељима и праћење 

Рад са децом код којих је 

изразито вербално заостајање 

условљено успореним 

психичком и физичким 

развојем 

 Подршка деци са 

сметњама у развоју, 

родитељима и личним 

пратиоцима 

Рад са децом која муцају 

,говоре брзо,неразговетно или 

Током године Рад са васпитачима на 

јачању васпитачких 
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патолошки споро  компетенција ,у начину 

комуникације и подршке 

деци која муцају као и 

подршка родитељима 

Подршка у раду са децом  која 

не чују добро и код којих је 

услед мање уочљивог губитка 

слуха постоје сметње у ВК 

Током године Деца кохлеарним 

имплантима ,подршка 

васпитачима у начину 

комуникације и 

организовању адекватних 

услова за децу са овим 

тешкоћама 

Превенција ,дијагностика и 

рехабилитација поремећаја 

вербалне и невербалне 

комуникације код деце са 

сметњама у 

развоју(успореним 

психомоторним 

развојем,церебралном 

парализом, хроничним 

болестима,слепоћом,слабовид

ошћу,аутизмом). 

Септембар 

Током године 

Сарадња са дефектологом 

ДЗ Инђија .Заводом за 

психофизиолошке 

поремећаје 

проф.др.Цветко Брајовић 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА  И 

СТАРАТЕЉИМА  

Упознавање родитељ односно 

старатеља о раду логопеда са 

децом 

По потреби током 

године 

Кроз индивидуалне  и 

родитељске састанке  

Пружање подршке 

родитељима у препознавању и 

разумевању говорно-језичких 

поремећаја код деце 

Током године Кроз координиран рад са 

васпитачима и 

родитељима 

Прикупљање података од 

родитеља ,односно старатеља  

који су од значаја за дететов 

говорни развој 

Током године Кроз индивидуалне 

разговоре са родитељима 

Информисање родитеља о 

напредовању деце   на 

третману 

Током године Отворена врата за 

родитеље 

Оснаживање родитеља 

односно старатеља у области 

развоја говорно-језичких 

способности деце,слање 

корисних садржаја и 

препорука за рад ппреко вибер 

група за родитеље 

 Родитељски 

састанци,радионице,онлај 

подршка 

 Израда стручних писаних 

упутстава и вежби за рад у 

кучним условима 

Израда информативних летака 

за родитеље о говорно језичом 

развоју   

Током године  

Саветовалиште путем 

телефона за оне родитеље који 

су у сеоским насељима 

Током године 

Сарадња са родитељима деце 

са сметњама у развоју 

Током године Индивидуални контакти 

према 
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потреби,информисање 

родитеља о садржају 

педагошког профила, 

начину примене 

индивидуалног плана рад 

у групи и раду личних 

пратиоца, онлај подршка 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

И ПРАТИОЦЕМ 

ДЕТЕТА 

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима на 

припреми 

извештаја,планова,оперативно

г плана  и плана у измењеним 

условима 

Август 

септембар 

 

Сарадња са 

психологом,педагогом и 

дефектолозима других 

профила у циљу 

интердисциплинарног 

сагледавања проблема деце са 

говорно-језичким развојем 

По потрби током 

године 

Сарадња у оквиру 

тима,сарадња са 

дефектолозима и ШОСО 

Сртара Пазова 

Сарадња и размена 

информација  са стручним 

сарадницима  и учествовање у 

унапређивању образовне 

праксе 

По потреби  Кроз континуиране 

састанке ,размена 

информација и посета 

објектима 

Сарадња са директором 

,стручним сарадницима у 

пружању подршке деци која 

су у инклузивном програму  

По потреби   

Сарадња са директором и 

стручним сарадницима у 

оквиру рада стручних тимова 

и комисија и редовна размена 

информација  

Током године 

Сарадња са пратиоцем детета 

у циљу пружања подршке 

деци са сметњама у развоју 

По потреби током 

године 

Информисање пратиоца о 

циљевима који су 

дефинисани у ПП и 

заједнички рад на 

остваривању 

истих,индивидуални 

разговори у циљу 

оснаживања 

компетенција кичног 

пратиоца у раду са децом 

са сметњама у развоју 

РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

Учествовање у раду стручних 

органа ,већа,педагошког 

колегијума,Тимова установе 

Током године Координатор тима за 

инклузију ,комисија за 

полагање 

приправника,комисија за 

упис деце... 

Сарадња и размена 

информација са стручним 

сарадницима и учествовање у 

унапређењу образовне пракс 

Током године  
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Информисање стручних 

органа о напретку деце  која 

су на логопедском третману 

 Слање мишљења 

ИРК,слање плана 

подршке 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА 

,ОРГАНИЗАЦИЈА

МА 

,УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним и 

другим институцијама  

По потреби током 

године 

Сарадња са центром за 

социјални рад .са 

дефектологом ШОСО 

„Антон Скала“ Стара 

Пазова по потреби 

 Учествовање у раду удружења 

стручних сарадника и 

сарадника ПУ Србије  

Учествовање у раду актива 

стручних сарадника сремског 

округа ,удружења логопеда 

Србије 

 

Током године  

Сарадња са логопедима из 

других установа 

По потреби 

ВОЂЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење личне документације 

о реализацији планираних 

активности и раду са децом 

Роком године Лична евиденција 

.дневник рада стручног 

сарадника 

Стручно усавршавање 

праћењем стручне литературе 

п,охађањем сенминара 

,симпозијуна  идругих током 

године стручних скупова 

,вебинари итд 

Током године Организовани семинари у 

оквиру ПУ, онлајн 

семинари 

Учествовање у размени и 

сарадњеи са другим стручним 

сарадницима , дефектолозима  

и логопедима ,Вибер група 

логопеда ПУ Србије 

Током године Удружење логопеда, 

активи стручних 

сарадника Вибер група  

логопеда Србије 

Вођење евиденције о 

извршеним анализама и 

онлајн подршци (према 

потреби) 

По потреби  

 

 

4. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 
 

  ОБЛАСТ РАДА 

 

 АКТИВНОСТ  НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ 

I Планирање и 

програмирање  

ВОР-а 

 

Планирање набавке 

литературе и периодичних 

публикација(часописа) за 

децу, васпитаче, стручне 

сараднике, њихова физичка 

обрада инвентарисање 

класификација, сигнирање 

и каталогизација, 

 Планирана набавка 

стручне литературе и 

сликовница, часописа  за 

децу(тимски рад) 

Кутак библиотеке 

Међународни сајам књига 

у Београду 

  

 

По потреби 

током године 

 

  

Октобар 
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Планирање развоја 

библиотеке и набавка 

библиотечке грађе потребне 

за реализацију ВОР- а  

II Праћење и 

вредновање  ВОР-

а рада    

Одабир и припремање 

литературе и друге грађе за 

разне  ВО- активности, 

Побољшање 

информационе, 

информатичке  писмености 

корисника COBBIS 

Сарадња са васпитачима, 

стручним сарадницима, 

сарадња у реализацији 

пројеката, 

Развијање и промовисање 

правилне употребе свих 

облика извора 

информација  

Током године 

континуирано 

 

 

 

 III Рад са 

васпитачима 

медицинским 

сестрама, 

стажистима 

 

Сарадња са васпитачима на 

промоцији читања ради 

задовољства кроз све 

облике ВОР- а, 

Организовање активности  

у библиотеци као подршка 

учењу, коришћење ресурса 

библиотеке у процесу 

учења , 

Систематско информисање 

корисника библиотеке о 

новим књигама, стручним 

часописима и другој грађи, 

о тематским изложбама, 

Усмено или писмено 

приказивање појединих 

књига, сликовница, 

часописа...  

 „Путујућа библиотека“ 

„Сајам књига у вртићу“ 

Разне теме у договору са 

васпитачима- тимски рад 

Обезбеђивање приступа 

програмима који раде на 

развијању информационе 

писмености. Припрема 

литературе као подршка 

васпитачима и деци за 

унапређење ВОР-

а,учешћр у пројектима 

Информисање на 

активима 

 

Помоћ око одабира 

литературе за полагање 

кандидата за лиценцу 

Током године 

 Октобар, 

Април 

 

 

 

Континуирано 

IV  Рад са децом 

 

 Стимулише навикавање 

деце да пажљиво користе и 

чувају библиотечку грађу, 

да развијају навику 

долажења у библиотеку, 

такмичења и квизови о 

прочитаној литератури за 

децу, 

Развијање истраживачког 

духа, изворима сазнања и 

осећаја за естетске 

вредности 

 Различити облици рада 

«Читаоница-причаоница» 

Правила понашања у 

библиотеци, учлањење, 

израда чланских карти,  

упознавање са књигом, 

Свакодневни сусрети у 

библиотеци, радним 

собама 

  

  

 

 

Током године 

 

Подршка деци и 

породици у 

случају прекида 

остваривања 

непосредног рада 

у одређеном 

временском 

периоду 

Препорука литературе за 

децу и родитеље , 

дигиталне библиотеке. 

Размена са васпитачима , 

стручним сарадницима на 

нивоу објекта 

Путем сајта и ФБ 

странице Установе, путем 

вибер групе 

 

V  Рад са 

родитељима 

 

Учешће на родитељским 

састанцима ради давања 

информација о читалачким 

интересовањима и 

потребама  деце  ради 

 Родитељски састанци са 

актуелним темама, 

развијати ентузијазам и 

занимање за знање и 

читање 
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развијања читалачких и 

других навика и 

формирању личних 

библиотека, 

Остваривање сарадње са 

родитељима у вези са 

развијањем читалачких 

навика код деце кроз 

Различите облике рада 

«Читаоница-причаоница» 

 

Разне теме у договору са 

васпитачима, 

«Читаоница-

причаоница»Рад са 

родитељима, разговор, 

препорука  литературe за 

децу и одрасле у циљу 

што квалитетнијег 

родитељства 

Сарадња са родитељима 

деце који живе у тежим  

социјалним приликама, 

Помоћ родитељима 

даровите деце при 

налажењу и избору 

одговарајуће литературе, 

а посебно деци која имају 

тешкоће у говору и учењу  

 

 

 

Током године 

VI Рад са 

директором,струч

ним сарадницима 

Сарадња са стручним 

већима, директором у вези 

с набавком и коришћењем 

књижне и некњижне грађе, 

те целокупном 

организацијом рада 

предшколске библиотеке, 

Информисање, стручних 

сарадника и директора о 

набавци нове стручне 

литературе, дидактичко-

методичке, и педагошко-

психолошке литературе, 

Припремање и 

организовање културних 

активности вртића, 

књижевне трибине, 

сусрети, разговори, акције 

прикупљања књига, 

изложбе, обележавање 

значајних јубилеја везаних 

за установу:“   

  

Планирање набавке 

дидактичких средстава, 

 

 

Планирана набавка 

стручне литературе и 

сликовница за децу 

Заштита и чување 

библиотечко-медијатечке 

грађе и периодична 

ревизија фонда 

 

 

 Месец књиге“, Светски 

дан дечије књиге“,“ 

Дечија недеља“... 

 

 

Током године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

 

 Учешће у активима, 

комисијама, рад у тимовима  

 

Тимски рад -са задатком 

развајања и неговања 

навике читања и 

коришћења библиотеке 

 

Током године  

 

VIII Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе  

 

 Сарадња са другим 

школама, школском, 

народном и другим 

библиотекама на 

територији локалне 

самоуправе, 

Сарадња са просветним, 

научним, културним и 

другим установама 

Посета школским 

библиотекама, размена 

информација,  

 

Градска библиотека –

дечије одељење 

 

 

Посета музеју, Културном 

 

 

 

 

Током године 
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(новинско-издавачким 

предузећима), радио-

телевизијским центрима, 

позоришним кућама, 

домовима културе и другим 

образовним установама 

центру,  

 

IX  Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

Вођење евиденције о 

библиотечкој грађи у 

инвентар књигу,   

  

Припремање и вођење 

летописа установе,  

  

Стручно усавршавање- 

учешће на семинарима, 

саветовањима и другим 

скуповима на којима 

узимају учешће 

библиотекари 

 

 Извештај о ревизији 

библиотеке 

  

Тимски рад-прикупљање 

података за унос у 

летопис  

Стручно усавршавање 

намењено 

библиотекарима из 

каталога и по позиву 

удружења библиотекара 

Семинари за васпитаче 

ради боље сарадње у 

примени и реализацији  

наученог 

  

  

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАН РАДА СЛУЖБЕНИКА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ 

I   

Планирање и 

програмирање у 

области здравствене 

заштите 

 

 

-Превентивне активности на очувању здравља деце 

и одраслих / праћење оболевања, вакцинације деце, 

алергијских и других оболења из здравственог листа  

-Евидентирање инфективних болести деце и 

евидентирање свих дијагноза оболевања запослених 

радника предшколске установе. 

-Праћење исправности  животних намирница и 

предмета опште употребе / квалитет, спецификације  

-Праћење лабораторијског испитивања намирница и 

предмета опште употребе; службене белешке, 

спровођење реализације предложених мера. 

-Упућивање запослених и праћење спровођења 

обавезних здравствених прегледа одређених 

категорија запослених, других лица и клицоноша. 

-Праћење клицоноштва по решењима Покрајинског 

секретаријата за здравство социјалну политику и 

демографију до престанка излучивања узрочника 

заразних болести и предузимање прописаних мера и 

других радњи у складу са законом. 

-Спровођење мера донетих у поступку обављања 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

По потреби 
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стручног екстерног надзора. 

-Организовање и праћење спровођења превентивне 

дезинсекције и дератизације предшколских 

установа. 

II 

Рад у вези деце 

 

-Заступање најбољих интереса у циљу постављања 

здравља деце на виши ниво. 

-Сарадња са специјалистичким установама, а све у 

интересу здравља детета. 

Током године 

III 

Сарадња са техничким 

и васпитним особљем 

 

-Здравствено просвећивање и образовање. 

-Предавања и разговори у вези здравствено-

превентивних активности. 

-Рад на подизању нивоа културе одржавања 

хигијене. 

-Прављење радних раствора и правилна употреба 

истих. 

-Праћење евидентирања евиденционих листа 

установе, корективне мере, реализација. 

Током године 

IV 

Сарадња са члановима 

стручних тимова 

установе 

 

 

- Управљање развојем и применом  Система за 

управљање безбедношћу производа / HACCP / на 

нивоу установе. 

-Правилно вођење записа и целокупне 

документације HACCP система. 

-Учешће у тиму превентивне здравствене заштите и 

сарадња са превентивним сестрама у вези праћења 

свих параметара из здравственог листа детета у 

вртићу, као и здравственог стања деце по објектима.  

-Учешће у стручном тиму за заштиту деце од 

насиља. 

-Учешће на васпитно-образовним већима. 

-Учешће на седницама педагошког колегијума. 

-Израдa  техничке спецификације за средства и 

прибор за одржавање хигијене , лабораторијско 

испитивање запослених, намирница и предмета 

опште употребе и др., праћење реализације  / уз 

консултације са правним и рачуноводственим 

сектором као и директором установе / и др. 

 

Дневно 

 

 

Током године 

 

 

По потреби 

V 

Сарадња са 

породицом 

 

 

- Здравствено просвећивање и образовање. 

-Саветодавне консултације у области здравља 

детета. 

-Садржаји о обележавању Светских дана везаних за 

екологију и здравље. 

По потреби 

VI 

Рад у вези 

безбедности и здравља 

на раду 

 

 

-Праћење Закона о изменама и допунама Закона о 

безбедности и здрављу на раду. 

-Дневно праћење и контрола примена мера за 

безбедност и здравље запослених, обука, као и 

провера знања радника из области заштите на раду и 

др.                                                                                 

Током године 

 

 

 

 

По потреби 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ  2020/2021.  ГОДИНУ 
 

 87 

 

 -Вођење евиденција по предвиђеном правилнику.                                                             

-Спровођење превентивних мера заштите од пожара, 

подстицање, усмеравање и обезбеђење јачања 

свести о значају заштите од пожара.                   -

Допуна Акта о процени ризика. 

VII 

Интерни санитарно 

хигијенски надзор 

предшколских 

установа 

 

-Епидемиолошки надзор над заразним болестима и 

посебним здравственим питањима, стално 

систематско прикупљање података о заразним 

болестима, инфекцијама удруженим са 

здравственом заштитом, факторима који доприносе 

њиховом настанку и преношењу, ефектима мера за 

њихово спречавање и сузбијање, обрада, анализа и 

тумачење прикупљених података, а све у циљу 

спречавања појаве као и сузбијања заразних 

болести.                                                                                  

-Дневна контрола санитарно-хигијенског стања 

кухињских блокова и објеката предшколске 

установе и предузимање општих и специфичних 

мера у циљу заштите деце и одраслих, како 

самостално тако и по налогу релевантних 

институција.                                                      

 -Извршавање свих послова у складу са 

прихваћеном документацијом HACCP система.       

-Надзирање примене плана донетих мера за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести, евидентирање у интерним Записницима.  

Током године 

 

 

 

 

 

 

Свакодневно  

VIII Евиденције и 

неправилности 

здравствено 

хигијенског стања, 

пријема намирница и 

др. / рад на отклањању 

истих / 

-Интерни записници са предлогом мера који се 

предају директору предшколске установе, и по 

потреби релевантним Институцијама.             

 -Праћење реализације предложених мера по 

интерним  записницима.                                             

 -Вођење службених бележака, упућивање 

добављачима истих. 

Периодично 

По потреби 

IX Надзор по 

индикацијама са 

предлогом мера 

-Хитно отклањање узрока неправилности и праћење 

реализације, контрола уз записник. Обавештавање 

директора предшколске установе. 

По потреби 

X Сарадња са 

надлежним 

установама, 

институцијама и 

јединицом локалне 

самоуправе 

-Сарадња са Домом Здравља, ЗЗЈЗ, Институтима и 

др. институцијама.                                

  -Сарадња са локалном заједницом.                                    

-Учествовање у раду стручних удружења.                                 

-Сарадња са санитарно-еколошким инжењерима из 

других установа и институција. 

-Током године 

 

 

Континуирано 

XI Вођење 

документације 

 

-Вођење евиденције по Правилницима законом 

одређеним: за спровођење превентивне здравствене 

заштите, по Правилнику о пријављивању заразних 

болести и других случајева утврђених Законом о 

Континуирано 
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заштити становништва од заразних болести, по 

Правилнику о обавезним здравственим прегледима 

одређених категорија запослених, других лица и 

клицоноша, по Правилнику о евиденцијама у 

области безбедности и здравља на раду и др. 

XII Стручно 

усавршавање  

- Континуирано усавршавање и професионално 

образовање.                                                                     

-Активно учешће на Симпозијуму здравствених 

радника Републике Србије.                                             

-Чланство у Координационом одбору Друштва 

санитарно еколошких инжењера и техничара 

Републике Србије. 

Током године 

-Октобар 2020. 

-Мај 2021.  

По потреби 

 

6. ПЛАН РАДА САРАДНИКА ЗА ИСХРАНУ 
 

ОБЛАСТ РАДА АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРЕЊА ВРЕМЕ 

I 

Планирање и 

програмирање у области 

исхране 

 израда прехрамбених потреба по једном 

детету, и за сваки дан једног месеца 

израду јеловника (по оброцима), 

 Праћење бројног стања и евиденција 

утрошка количине намирница у припреми 

оброка, 

 Превентивна активност на очувању 

здравља деце у исхрани; праћење 

алергијских и других обољења из 

здравственог листа и израда листе 

алергена у јеловнику 

 Контрола исправности животних 

намирница 

 Праћење лабораторијских испитивања 

намирница и калоријско броматолошке 

вредности оброка, спровођење 

предложених мера 

 Учешће у избору и набавци 

професионалне опреме за кухињске 

блокове 

 Одређивање стања исхрањености деце на 

основу антропометријских мерења 

 Израда техничке спецификације за 

набавку намирница за припрему оброка 

 Свакодневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодично 

 

 

 

 

 

 

По потреби 

 

 

Једном годишње 

 

II 

Рад са децом 

 

 Рад на подизању нивоа културе исхране 

деце 

 Садржаји  и радионице о значају правилне 

исхране деце различитог узраста 

Током године 

III 

 Рад са родитељима 
 Саветодавни рад са родитељима деце која 

имају различите тешкоће везане за 

исхрану (дијабетес, алергије на храну, 

глутенска ентеропатија, постоперативни 

ток) 

Током године 

IV 

Сарадња са техничким и 
 Праћење квалитета готовог оброка 

 Рад на унапређењу и иновацији у 

Дневно 
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васпитним особљем поступцима припреме хране 

 Размена искуства 

 Праћење услова и начина исхране деце 

 Рад на подизању културе исхране 

Током године 

 

Периодично 

 

V 

Сарадња са члановима 

стручних тимова установе 

 Интензивно праћење исправности 

намирница, усаглашеност са прописима о 

квалитету, произвођачкој спецификацији, 

домаћим прописима 

 Праћење хигијенског стања кухињских 

блокова 

 Учешће у тиму превентивне здравствене 

заштите 

 Увид у антропометријска мерења 

 Праћење реализације јавних набавки 

намирница за припрему оброка 

 Учешће у  васпитно -образовним већима 

 Члан тима за примену система за 

управљање безбедношћу производа 

Дневно 

VI 

Сарадња са надлежним 

установама, институцијама 

и јединицом локалне 

самоуправе 

 Сарадња са ЗЗЈЗ, Институтима и другим 

институцијама 

 Сарадња са локалном заједницом 

 Учествовање у раду стручних удружења 

 Учешће у раду друштва дијететичара - 

нутрициониста 

По потреби 

 

 

 

 

Континуирано 

 

VII 

Вођење документације 
 Према и у складу са правилником о 

нормативима исхране деце у установама 

за децу  

 Према Правилнику о организацији и  

систематизацији послова и радних 

задатака 

 

VIII 

Стручно усавршавање 
 Усавршавање и професионално 

образовање 

  учешће на Симпозијуму здравствених 

радника Републике Србије 

Током године 

 

. 
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XIII  ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
 

         Седнице органа јавне установе ће се у зависности од препоруке надлежних 

институција и органа усмерене на спречаваење ширења инфекције COVID- 19 

одржавати у просторијама установе или електронским путем,односно коришћењем 

онлајн апликација за заједничке састанке, путем мејл адресе и телефонским 

информисањем. 

 

           1. ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА  
 

           Орган управљања у предшколској установи јесте управни одбор.Управни одбор 

ће у радној 2020/2021.години  разматрати и доносити  акте из своје надлежности. 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Усвајање извештаја о Извршењу годишњег плана рада за  радну 

2019/2020.године 

 

септембар 2020. године 

Усвајање Извештаја о самовредновању рада установе за радну 

2019/2020.године 

 

током године  

Усвајање Извештаја о остваривању  Развојног плана установе за 

радну 2019/2020. и  I полугодишту 2020/2021. године 

 

септембар 2020./јануар 

2021. године 

Усвајање Извештаја о раду директора за радну  2018/2019. и  I 

полугодишту 2019/2020. године 2019/2020.годину 

 

септембар 2019. /јануар 

2020.године 

Усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања за 

радну 2019./2020.године и  I полугодишту 2020/2021. године 

 

јун 2020./јануар 

2021.године 

Усвајање Извештаја о извођењу излета у природи за припремне 

предшколске групе у радној 2019/2020.години 

 

септембар 2020.године 

Доношење Годишњег плана рада за  2020/2021.годину  

септембар 2020. године 

Доношење Предшколског програма  током године 

Доношење Плана стручног усавршавања запослених  за 2020/2021. 

годину 

 

септембар 2020. године 

Именовање чланова стручног актива за развојно планирање  

септембар 2020. године 

Давање сагласности на акт о организацији и  систематизаци 

послова 

 

током године 

Усвајање извештаја о пословању за буџетску 2020.године  

фебруар 2021. године 

Усвајање завршног рачуна фебруар 2021.године 

 

Доношење Финансиског плана за  буџетску 2021.године децембар  2020. године 

 

Одлучивање о инвестиционим улагањима децембар 2020.године 

Усвајање извештаја о попису децембар 2020. / јануара 

2021.године 

Доношење Плана набавки за 2021.годину јануар 2021.године 

Доношење других општих аката установе током године 

Доношење одлука у складу са законским регулативама  
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током године 

Одлучивање по поднетим жалбама на решења директора установе  

током године 

Други послови из своје надлежности током године 

   

  

 

2. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

           Савет родитеља у радној 2020/2021. години планира да одржи седнице на којима 

ће разматрати питања из своје надлежности. Та питања односе се на следеће: 

 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Предлагање представника родитеља у све обавезне тимове 

установе, орган управљања и општински савет родитеља 

 

септембар 2020. године 

 Разматрање Извештаја о реализацији васпитно-образовног рада за 

радну 2019/2020. и  I полугодишту  2020/2021. године 

јун/септембар 2020./јануар 

2021.године 

Разматрање Извештаја о остваривању  Развојног плана установе у 

току 2019/2020. и I полугодишту 2020/2021. године  

септембар 2020./ јануар 

2021.године 

Разматрање Извештаја о остваривању Плана стручног 

усавршавања за 2019/2020. и I полугодишту 2020/2021. године 

септембар 2020./јануар 

2021.године 

Разматрање Извештаја о самовредновању рада установе у току 

2019/2020.годину 

 

током године 

Разматрање Извештаја о раду директора у току 2019/2020. и I 

полугодишту  2020/2021. године 

 

септембар 2020./јануар 

2021.године 

Разматрање Извештаја о извођењу излета у природи за припремне 

предшколске групе у радној 2019/2020.години 

 

јун/септембар 2020. године 

Усвајање извештаја о Извршењу годишњег плана рада за 

2019/2020.године 

септембар 2020. године 

Разматрање предлога Годишње плана рада 

за радну 2020./2021.  годину 

септембар 2020. године 

Разматрање Плана стручног усавршавања запослених  за 

2020/2021. године 

 

септембар 2020. године 

Разматрање предлога Предшколског програма током године 

Разматрање предлога Акционог плана за реализацију циљева 

Развојног плана за радну 

 2020/2021.  годину 

 

септембар 2020. године 

Давање сагласности на предлог програма извођења излета у 

природи у радној 2020/2021. 

години 

 

септембар 2020. године 

Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање 

васпитно-образовног рада 

 

током године 

Давање предлога за коришћење средстава од донација и од 

родитеља 

 

током године 

Разматрање и анализирање услова за безбедност и заштиту деце за 

време боравка у установи 

 

током године 
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3. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
 

     Директор ће у радној 2020/2021.години обављати и остваривати  активности руководећи се  

Стандардима  компетенција директора установа образовања и васпитања 

 

ОБЛАСТ СТАНДАРДИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

 

Руковођење 

процесом 

васпитања и 

учење детете 

Развој културе 

васпитно 

образовног рад 

 

 

-Праћење и учествовање у  изради:  

Извештаја о извршењу годишњег плана рада установе 

и доношењу истог, Извештаја о остваривању Развојног 

плана установе и доношењу Акционог плана за 

реализацију циљева, задатака и активности Развојног 

плана, Извештаја о реализацији плана стручног 

усавршавања и доношењу истог,  полугодишњег и 

годишњег Извештаја о раду директора,Извештаја о 

самовредновању рада установе и Акционог плана 

самовредновања на основу анализе резултата; 

-Праћење и учествовање у активностима на 

реализацији пројеката „Школица живота“ФНЂ и 

ЦИП-а,  пројекта  „Ка отворености  и инклузивности 

вртића кроз међународну сарадњу“ Фондација Темпус 

и ширење добре праксе ; 

-Израда сопственог Плана стручног усавршавања у 

складу са актуелним тенденцијама у предшколству; 

-Стварање подстицајне средине за игру деце 

опремањем радних соба дидактичким материјалом, 

играчкама и намештајем у циљу формирање 

просторних целина,  и анализа њихове  примене у 

пракси;  

-Стварање услова за увођење пројектног приступа у 

непосредном раду са децом( хоризонтално учење 

унутар установе, посете и размене са  другим 

установама, похађање семинара,стр.скупова) 

-Иницирање и учествовање у изради Модела подршке 

деци и породицама који се остварује путем онлајн и 

других канала комуникације; 

-август/ 

септемб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-током 

године 

 

 

август 

 

 

 

-током 

године 

 

 

 

 

 

-август 

 

Стварање 

здравих и 

безбедних 

услова за 

учење и развој 

деце 

 

 

-Информисање запослених и родитеља о новом 

Правилнику за заштиту деце од дискриминације,  

насиља злостављања и занемаривања и праћење 

примене са Тимом за заштиту деце од 

дискриминације,  насиља злостављања и 

занемаривања; 

- Праћење и контрола спровођења превентивних мера 

и активности по Плану примене мера за спречавање 

појаве и ширења епидемије заразне болести,; 

- Обезбеђивање средстава у финансијском плану 

установе за: обуку и проверу знања запослених из 

области заштите од пожара, контролу ручних 

противпожарних апарата и хидрантске мреже за 

гашење пожара,испитивање гасних, електро и 

громобранских инсталација у свим објектима 

установе; опремање дворишта вртића са справама за 

игру деце које су усклађене са Правилником о 

безбедности дечјих игралишта; 

-У сарадњи са нутриционистом и сарадником за 

-током 

године 
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безбедност и здравље на раду праћење спровођење 

HACCAP система, анализирање ефекте померања 

послуживања оброка за децу; 

Развој и 

обезбеђивање 

квалитета 

васпитно 

образовног 

процеса у 

установи 

 

 

-Планирање и спровођење набавке рачунарске опреме 

за преостале  васпитне групе по објектима које у 

собама немају рачунарску опрему и приступ интернет 

мрежи, обука за коришћење ИКТ-а и праћење примене 

савремене технологије у раду са децом; 

-Праћење примене пројектног учења и организовање 

приказа примера добре праксе у установи и ван ње, 

учествовање на  недељним састанцима на нивоу 

објекта -хоризонтална размена ; 

-Анализа и  сагледавање остварених резултата из 

Извештаја о раду директора и  на основу Правилника 

о компетенцијама директора,  књиге рада васпитача и 

стр.сарадник, угледних активности, презентација, 

пројеката остварених у групама; 

-април 

 

 

 

 

-током 

године 

 

 

јануар/ 

август 

Обезбеђивање 

инклузивног 

приступа у 

васпитно 

образовном 

процесу 

 

-У сарадњи са тимом за инклузију подношење захтева 

за процену потреба детета за додатном подршком 

општинској Интерресорној комисији( бесплатни 

боравак,лични пратилац), праћење израде плана 

подршке за децу са сметњама у развоју и праћење 

деце; 

-Организовање  једанпут недељно у објекту "Сунце" 

бесплатну школицу спорта за децу од 3 до 5,5 година у 

Инђији, која нису обухваћена институционалним   

образовањем и васпитањем( са листе чекања); 

 

-током 

године 

 

 

 

-током 

године 

 

 

 

Обезбеђивање 

и праћење 

добробити и 

развоја детета 

 

 

-Праћење спровођења уписа деце у установу у складу 

са Правилником о ближим условима за утврђивање 

приоритета за упис деце; 

- Праћење спровођења радови на проширење простора 

у објекту "Невен" и изградња новог објекта у Инђији 

како бих се омогућио пријем  300-оро деце са листе 

чекања; 

-Разговор и препоруке васпитачима и медецинским 

сестрама око израде дечјег портфолија;   

-Праћење реализације изложби дечј. радова,процесних 

паноа у вртићу и институцијама у лок.заједници 

-апри/ 

мај/јун 

 

 

-током 

године 

 

 

-током 

године 

 

Планирање, 

организовање 

и контрола 

рада установе 

Планирање 

рада установе 

 

 

-Сарадња са члановима педагошког 

колегијума,стручних актива и тимова у вези израде 

планова установе: подела задужења, дефинисање 

рокова;стручна упутства 

-Упућивање у предвиђеном року планова установе 

Савету родитеља, Васпитно- образовном већу на 

упознавање и усвајање,  Управном одбору на  

доношење, а Општинском већу и Скупштини Инђија 

на давање сагласности       

-август/ 

септемб

ар 

 

-током 

године 

Организација 

установе 

-Организујем доношење Правилника о 

систематизацији радних места на основу потреба 

установе и у складу са Правилником  о мерилима за 

утврђивање економске цене у предшколским 

установама; 

- Иницирам и пратим израду појединачних решења о 

структури радне обавезе запослених, о формирању 

-

септемб

ар 
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тимова и стр.актива и задужења у истим; 

-Благовремено достављање позива руководиоцима 

стручних органа и тимова за одржавање састанка 

путем мејла и вибер група, руководим, усмеравам и 

усклађујем рад истих; 

- Обезбеђивање тел.апарат и бесплатаног телефонског 

саобраћаја за руководиоце, стр.сараднике,сараднике и 

остале запослене за ефикасну комуникацију 

-током 

године 

Контрола рада 

установе 

 

 

 

-Организовање посета васпитним групама, праћење 

процеса рада непосредним увидом у поступање 

запослених, попуњавање чек листи о посећеној 

активности и давање повратне информације, 

полугодишње контроле књиге рада; 

 -Праћење реализације онлајн активности подршке 

породицама са децом предшколског узраста  кроз 

месечне извештаје; 

-Разматрање  Извештаја о оствареним резултатима 

установе на седницама стручних органа и тимова , 

иницирање и учествовање у изради плана унапређења 

рада установе на основу анализе резултата; 

-током 

године 

 

 

 

 

 

јануар/ 

фебруат 

август/ 

септемб

ар 

 

Управљање 

информациони

м системом 

установе 

 

 

 

 

-Координација и праћење прослеђивања информација 

и обавештења запосленима која се тичу рада установе 

путем огласне табле, мејла, затворених  вибер група са 

главним васпитачима, извештавање на васпино 

образовном већу, редовно ажурирање информација на 

сајту и фб страници установе; 

-Увид у уношење свих података у информациони 

систем Доситеј 

-Планирање и обезбеђивање средстава у финансијском 

плану установе за набавку опреме и обуку запослених 

за рад са савременом информационо-ќомуникационом  

технологијом 

-током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

-децем- 

бар 

Управљање 

системом 

обезбеђивања 

квалитета 

установе 

 

 

-Иницирање,праћење и укључивање у израду 

Годишњег плана рада установе којим су предвиђене 

све планиране активности које доприносе квалитету 

рада  и рокови за реализацију;  

-Укључивање у рад тима за професионални 

развој,израда Плана стручног усавршавања у установи 

и ван установе; 

-Укључивање у рад тима за самовредновање рада 

установе, доношење Плана самовредновања, праћење 

Израде  извештаја и доношење Акционог плана на 

основу резултата самовредновања 

-током 

године 

Праћење и 

унапређивањ

е рада 

запослених 

Планирање, 

селекција и 

пријем 

запослених 

 

 

- Израда и  доношење Правилника о систематизацији 

радних места на основу потреба установе (Извештај 

комисије за упис) и у складу са Правилником  о 

мерилима за утврђивање економске цене у 

предшколским установама; 

-Слање ПМР обрасца комисији за запошљавање 

-Праћење спровођења конкурса за пријем радника на 

неодређено време основу сагласности комисије за 

запошљавање; 

-Праћење увођења приправника у посао- одређивање 

ментора, организовање  полагање пред комисијом 

август. 

 

 

 

-

месечно 

-

септемб.

/октобар 
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установе и провера оспособљености  за полагање 

испита за лиценцу 

 

-током 

године 

Професионалн

и развој 

запослених 

 

-Доношење Плана стручног усавршавања у  установи 

и ван ње који је израђен на основу резултата 

самовредновања и на основу личног изјашњавања ВО 

особља где им је потребна подршка; 

-Обезбеђивање средстава у финансијском плану 

установе за учешћа на републичким сусретима 

васпитача, медицинских сестара и стручних 

сарадника, на сусретима здравстених радника 

Војводине и Србије,семинарима за административно-

финансиске и правне послове,и за сопствено стручно 

усавршавање према израђеном плану; 

-Праћење вођења евиденције о свим семинарима и 

броју сати на истим; 

- Праћење и процена ефеката примене искустава са 

семинара и обука запослених; 

-авггуст/ 

септемб

ар 

 

 

-током 

године 

Унапређивање 

међуљудских 

односа 

 

-Стварање прилика да примере добре праксе покажу у 

установи, стр.скуповима,комференцијама и додела 

захвалница на прослави дана установе; 

-Формирање тимова у складу са афинитетима 

запослених и учествујем у раду тимова, сагледавање 

потреба запослених,  

-током 

године 

 

 

август 

Вредновање 

резултата 

рада,мотивиса

ње и 

награђивање 

запослених 

-Вршење педагошко-инструктивног рада са 

медицинским сестрама,вапитачима,приправницима 

према израђеном плану,  давање повратне 

информације за унапређење рада и рокова за 

иѕвршење; 

-Увид у правилност, редовност и потпуност вођења 

педагошке документације; 

-Истицање постигнућа запослених на прослави дана 

установе,на сајту и фб страници, обезбеђивање услова 

да присуствују ст.скуповима,конференцијама и као 

излагачи и учесници, исплата дневница за 

путовање...и др. 

-током 

године 

 

 

-током 

године 

Развој  

сарадње са 

родитељима, 

органом 

управљања, 

репрезент. 

синдикатом и 

широм 

заједницом 

Сарадња са 

родитељима 

 

-Укључивање родитеља у рад тимова и стр.актива за 

развојно планирање; у Савет родитеља, у Управни 

одбор, у различите активности у вртићу, пројекте и др; 

 -Благовремено извештавање родитеља о свим 

аспектима рада установе кроз родитељске састанке на 

нивоу објеката или група, Савета родитеља, 

постављањем активности и обавештења на огласне 

табле, паное,сајт и фб установе; 

септемб. 

 

-током 

године 

Сарадња са 

органом 

управљања и 

репрезентативн

им синдикатом 

у установи 

 

 

-У сарадњи са секретаром Израда плана рада УО; 

-Правовремено позивање чланова на састанак 

електронким слањем позива, достављањем 

документације на увид и образлагање о свим 

сегментима рада установе; 

-У сарадњи са представником синдиката 

прослеђивање иницијативе оснивачу за доношење 

новог Колективног уговора; 

-током 

године 

Сарадња са 

државном 

управом и 

-Планирање рада установе  током трајања епидемије 

COVID-19 на основу препорука надлежног 

министарства и у сардањи са локалном самоуправом; 

-током 

године 
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локалном 

самоуправом 

 

 

 

-Спровођења уписа деце преко портала е-Управе- 

канцеларија за информационе технологије и 

електронску управу владе Р.С. ; 

-Похађање обуке за полагање испита за лиценцу 

директора; 

-Праћење извођења радова на изградњи новог вртића 

и доградњи објекта "Невен"у Инђији у циљу повећања 

обухвата деце предшколског узраста и доступности 

вртића сваком детету; 

-Присуство на активима директора које органузије 

одељење за Друштвене делатности у општини Инђија  

и седницама  Савета  друштвених  делатности, 

Општинског већа и Скупштине општине Инђија где 

образлажем  достављена документа важна за 

функционисање рада установе ради добијања сагласти 

на исте;  

- Подношење двонедељних  извештаја о раду установе 

и промоција исте на  систему 48 у општини Инђија; 

-Остваривање добрих веза с установама значајним за 

ефикасно васпитно деловање: Домом здравља, 

Центром за социјални рад”Дунав”, Црвеним крстом, 

Културним центром, школама, Друштвом “Мој свет”, 

асоцијацијом “Живети без разлике”, јавним 

предузећима,месним заједницама и  др.установама; 

Сарадња са 

широм 

заједницом 

 

 

-Организовање  хоризонталне размене са другим ПУ 

према израђеном плану; 

-Присуство на састанцима Актива директора Сремског 

округа са просветном саветницом ШУ Нови Сад ; 

-Успостављање комуникације и сарадње  са 

удружењем медецинских сестара,васпитача,стручних 

сарадника око праћења актуелности у предшколству и  

учешће на стручним скуповима конференцијама које 

организују ; 

-Праћење и учествовање у активностима на 

реализацији пројеката „Школица живота“ФНЂ и 

ЦИП-а, и  пројекта  „Ка отворености  и инклузивности 

вртића кроз међународну сарадњу“ Фондација 

Темпус; 

-током 

године 

Финансијско 

и 

администрат

ивно 

управљање 

радом 

установе 

Управљање 

финансијским 

ресурсима 

 

-Савесно поступање у процедурама који изискују 

утрошак финансијских средстава и извршењу 

планираног буџета;  

-Учешће у доношење Финансиског плана за  буџетску 

2021.године и Плана набавки за 2021.годину; 

-Иницирање ребаланса Финансијског плана у складу 

са потребама које су се појавиле у току године и 

утврђеним приоритетима; 

-Учешће у израда Извештаја о финансијском 

пословању;  

-током 

године 

-

децмбар 

 

-током 

године 

 

 

Управљање 

материјалним 

ресурсима 

 

 

- Доношење Финансиског плана за  буџетску 

2021.године и Плана набавки за 2021.годину у складу 

са планираним активностима из  Развојног и 

Годишњег плана рада; 

-Спровођење активности на основу Уговора о додели 

наменских бесповратних средстава Фондације 

Темпус- пројекат К1 Еразмус+ 

-

децемба

р 

 

 

-током 

године 
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-Праћење рокова за спровођење поступка  ЈН из Плана 

ЈН  и достављање захтева председнику општине на 

давање сагласности; 

по 

плану 

 

Управљање 

администрат. 

 процесима 

 

-Спровођење контроле у вези  уношења података у 

прописану документацију -Књиге рада, Летопис и 

Матичну књигу ; 

-Сарадња са Архивом Срема у вези чувања и отписа 

података; 

-Присуство на седницама  Савета  друштвених  

делатности, Општинског већа и Скупштине општине 

Инђија где образлажем  достављена документа важна 

за функционисање рада установе ради добијања 

сагласти на исте; 

-током 

године 

Обезбеђење 

законитости 

рада установе 

Познавање, 

разумевање и 

праћење 

релевантних 

процеса 

-У сарадњи са секретаром  праћење важећих 

законских и подзаконских  прописа  и то првенствено 

из области васпитања и образовања, радних 

односа,финансија, управног поступка и усаглашавање 

са актима установе;  

-током 

године 

Израда општих 

аката и 

документације 

установе 

 

 

 

-Учествовање у изради аката установе  и праћење 

њихове примене; 

- Старам се да акта буду доступна и транспарентна 

запосленима и родитељима-  постављање исих  на 

огласне табле свих објеката, сајт 

установе,информисање на ВОВ,  Управном одбору  и 

Савету родитеља ;  

-током 

године 

Примена 

општих аката и 

документације 

установе 

 

 

-Упознавање Управног одбора установе са свим 

информацијама о извршеним инспекцијским 

надзорима  инспектора;  

-Израда плана за унапређење рада у случајевима 

налагања мера и обавештавање о спроведеним мерама; 

 

-током 

године 

 

Напомена: У случају измењеног рада установе , или потпуне обуставе рада , планиране 

активности ће се реализовати електронсим путем, односно преко различитих канала 

комуникације. Користиће се дигиталне технологије за размену информација са 

запосленима , локалном заједницом и осталим лицима и институцијама.  

 

4. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

У радној 2020/21.години,помоћник директора ће се бавити организацијом васпитно-

образовног рада, координираће радом стручних актива и других стручних органа, 

прикупљаће потребне материјале и сачињавати извештаје у вези васпитно-образовног 

рада,помагаће директору у инструктивно-педагошким пословима и у организацији 

процеса рада,водиће евиденцију о стручном усавршавању запослених,обављаће,по 

потреби,послове васпитача и обављати и друге послове у складу са Статутом Установе. 

 

ПОДРУЧЈЕ И САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

1.Учешће у изради  Годишњег плана  рада за 2020/2021. годину 

2.Учешће у изради Извештаја о извршењу годишњег плана рада    

   за 2019/2020. годину. 

3.Учешће  у планирању и програмирању педагошког рада  

Август 

Септембар 
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   Установе 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

1. Помоћ директору   око реализације Годишњег плана рада за   

    2020/2021. годину 

2. Организовање   ефикасног извођења  васпитно-  

     образовног програма 

3. Организовање  рада у вези са заменом одсутних радника 

     ( васпитно-образовног особља) 

4. Координирање , организовање  и реализација рада     

     стручних актива и тимова 

5. Организовање   рада у вези са Дечијом недељом, Даном  

    Установе, позоришним  представама  за децу,   

    манифестацијама, једнодневним излетима   деце...                                    

6.Сарадња са васпитачима и васпитним групама приликом    

    посета и обилазака  

7.Пружање помоћи директору у организовању и учествовању на  

    републичким сусретима васпича,медицинских сестара, 

    сусретима здравствених радника Војводине и Србије, кроз стручне  

семинар  путем сарадње и  размене искустава са другим предшколским 

установама 

По плану 

 

Током  

године 

 

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

1.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 

 

 

 РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

1. Припремање материјала и извештаја за васпитно-образовно   веће 

2. Припремање материјала за  Стручно веће и извештавање  

3. Припремање материјала и учешће у раду стручних  актива и  тимова 

Установе 

4. Сарадња са стручним сарадницима  у унапређивању  свих видова 

реализације васпитно- образовног рада,а у   интересу свих учесника 

васпитно-образовног процеса 

   

      По плану 

 СТРУЧНО ПЕДАГОШКИ РАД И ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД 

1.  Педагошко- инструктивни рад( медиц.сестре,васпитачи) 

2. Увид у радне  књиге рада, планове рада и давање сугестије у вези са 

истим 

3. Помоћ васпитачима приправницима у припремама око  полагања 

стручног испита 

4. Подстицање  стручног образовања и усавршавања васпитно-

образовног особља  

5. Подстицање свих облика стваралаштва у васпитно-образовном раду 

и рад васпитача-ментора .  

    Током  

     године 

 САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА; ДРУШ.СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
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1. Сарадња са родитељима 

2. Сарадња са друштвеном средином 

3. Сарадња са Школском управом 

Током 

године 

 ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

1. Обављање  и других послова у складу са законом и Статутом  

   Установе 

Стално 

 

2.Подршка унапређивању дигиталних компетенција запослених 
Током  

године 

 

Напомена: У случају измењеног рада установе , или затварања вртића , планиране 

активности ће се реализовати електронсим путем,тј.путем различитих канала 

комуникације. Користиће се дигиталне технологије за размену информација са 

колегама , локалном заједницом и осталим лицима и институцијама.  

 

 

5.  ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА И ПЕДАГОШКОГ 

КОЛЕГИЈУМА  УСТАНОВЕ 
 

5.1. План рада васпитно-образовног већа 
 

Садржај Време 

Усвајање плана рада во већа за радну 2020/2021.годину и избор 

записничара 

септембар  

Усвајање Извештаја о извршењу Годишњег плана рада за 

2019/2020.годину 

септембар 

Усвајање предлога Годишњег плана рада за радну  2020/2021.годину  септембар 

Формирање стручних актива и тимова за радну 2020/2021.годину септембар 

Усвајање предлога Оперативног плана организације васпитно-

образовног рада са децом за сва три модела функционисања установе  

у радној 2020/2021.години 

септембар 

Усвајање  Плана стручног усавршавања запослених  за 2020/2021. 

године 

септембар  

Усвајање програма заштите деце од насиља, и инклузивним 

програмом 

септембар 

Усвајање Акционог плана за реализацију циљева Развојног плана за 

радну 2020/2021.годину 

септембар 

Усвајање предлога програма извођења излета у природи у радној 

2020/2021. години 

 септембар 

Доношење одлуке о набавкци дидактичких средстава и дидактичко 

игровних средстава који се користе у ВОР-у на  предлог  стручних 

актива васпитача и мед.сестара који реализују ВОР-а са децом  

септембар 

Разматрање предлог за утврђивање ментора за праћење рада 

приправника  

током године 

Усвајање Предшколског програма током године 

Избор предложених кандидата за доделу Светосавске повеље  јануар 

Усвајање Извештај о извршеном самовредновању рада установе  јануар/јун 

Усвајање Извештаја о реализацији ВОР-а јануар/јун 

Усвајањењ извештаја о реализацији различитих облика и програма рад јануар/јун 

Усвајање Извештаја о раду стручних актива и тимова јануар/јун 

Усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања јануар/јун 

Усвајање Извештаја о остваривању  Развојног плана установе јануар/август 
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Усвајање Извештаја о раду директора у току 2020/2021.године  јануар/август 

Усвајање Извештаја о извођењу излета у природи за припремне 

предшколске групе у радној 2020/2021.години 

 

јун 

Усвајање Извештај о оствареном инструктивно-педагошком увиду и 

препоруке за унапређење ВОР-а 

 

јун 

Организација дежурства у летњем периоду јун  

Извештај  Комисије о завршеном упису  јун  

Упознавање са календаром рада за радну 2020/2021 годину август 

Распоред васпитно-образовног особља август 

Режим рада у септембру и адаптација деце  август 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или 

прекида непосредног рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће 

реализовани путем апликације ZOOM 

 

 

 

5.2. План рада педагошког колегијума 

 

У току године 2020/2021.године Педагошки колегијум ће разматрати теме које се 

односе на:  

 планирање и праћење реализације Годишњег плана, Предшколског 

програма, Развојног плана 

 праћење рада тимова у односу на постављене циљеве,  

 планирање и реализација стручног усавршавања запослених   

 старање о осигурању квалитета,самовредновању,остваривању стандарда 

постигнућа и унапређивању ВОР-а 

 организовање и вршење  педагошко-инструктивног увида и праћење 

квалитета ВОР-а 

 планирање и учешће у јавним манифестацијама , уз давање сагласности 

колегијума  

 
Садржај Време 

Усвајање плана рада педагошког колегијума и избор записничара септембар  

Формирање стручних актива и тимова за радну 2020/2021.годину септембар 

Израда предлога Оперативног плана организације васпитно-

образовног рада са децом за сва три модела функционисања 

установе  у радној 2020/2021.години 

септембар 

Планирање стручног усавршавања септембар 

Акциони план за реализацију циљева Развојног плана  септембар 

Планирање сарадње са породицом септембар  

Планирање сарадње са другим установама и организацијама у циљу 

усавршавања и размене искуства 

септембар  

Планирање учешћа на јавним манифестацијама септембар  

Планирање набавке дидактичког материјала септембар 

Разматрање предлога програма извођења излета у природи у радној 

2020/2021. години 

септембар 

Разматрање предлога  стручних актива васпитача и мед.сестара који 

реализују ВОР-а са децом за  набавку дидактичких средстава и 

дидактичко игровних средстава који се користе у ВОР-у   

септембар 

Организационе теме током године 

Планирање обележавања Дечје недеље октобар  

Одлучивање по предлогу стручног актива за инклузију, тима за 

даровиту децу 

октобар 
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Одређивање ментора приправницима и стажистима током године  

Анализа рада по објектима и утврђивање потреба деце и васпитача јануар 

Разматрање извештаја о извршеном самовредновању јануар/септембар  

Разматрање Извештаја о реализацији васпитно-образовног рада  јануар/јун 

Праћење рада тимова у односу на постављене циљеве јануар/јун 

Праћење остваривања плана стручног усавршавања  јануар/јун 

Анализа реализације програма заштите деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

јануар/јун 

Праћење остваривања Развојног плана јануар/август 

Размарање Извештаја о раду директора у току 2020/2021.године   јануар/август 

Разматрање Извештаја о извођењу излета у природи за припремне 

предшколске групе у радној 2020/2021.години 

јун 

Услови за упис деце у наредну радну  годину  април  

Планирање обележавања Дана установе  април  

Планирање и организовање учешћа на Смотри драмског 

стваралаштва деце предшколског узраста 

април  

Планирање организације фестивала сценског и драмског 

стваралаштва деце у Инђији 

април  

Извештај о упису деце                 јун 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида 

непосредног рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације 

ZOOM 

 

 

 

5.3. План рада стручног актива медицинских сестара-васпитача 
 

 Стручни актив медицинских сестара јаслених група окупиће медицинске сестре-

васпитаче у циљу успешније реализације планираних програмских задатака неге и 

васпитног рада узраста до 3 године. Полазиште у раду актива биће унапређење 

физичког окружења , тимски рад и професионализам, заснован на размени позитивних 

искустава из праксе, размена искуства у организацији прилика за учење полазећи од 

посматрања и праћења детета, као и развијање сарадње са породицом у свим 

сегментима програма. Планирано је четири сусрета актива, чијим радом ће 

координирати медицинска сестра васпитач у сарадњи са стручним сарадницима. 

  

Садржај Носиоци Време 

Усвајање програма рада Актива, избор руководиоца и 

записничара 

мед. сестре  септембар 

Анализа реализације плана адаптације психолог септембар  

Препоруке за планирање сарадње са породицом психолог, 

педагог 

септембар 

Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање (2020), Тимом 

за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Програмом 

заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у предшколској установи 

психолог септембар 

Упознавање са Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручног сарадника 

(2018) и Планом стручног усавршавања запослених за радну 

2020/21. годину  

пом. 

директора 

септембар 
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Упознавање са Акционим планом за унапређивање рада установе 

на основу резулатата самовредновања у области ВОР – физичка 

средина и Планом самовредновања у радној 2020/21. години    

психолог  септембар  

Планирање недељних састанака тимова објеката  стр. 

сасрадниц

и, мед. 

сестре 

септембар 

Приказ стручне литературе, приручника библиотек

ар 

децембар 

Активности у оквиру самовредновања  стручни 

сарадници  

децембар 

Приказ успешних пројеката реализованих са децом мед.сестре децембар 

Приказ примера добре праксе у уређењу физичке средине за 

учење – радне собе, заједнички простори, двориште вртића  

мед. сестре децембар  

План транзиције деце из породице у јаслице и из јаслица у 

вртићке групе  

мед. 

сестре, 

стр. 

сарадници  

децембар  

Евалуација реализације програма неге и вор-а у 1. полугодишту  мед. 

сестре, 

стр. 

сарадници  

децембар  

Извештаји са стручних скупова мед. сестре децембар  

Комуникација и интеракција деце јасленог узраста мед. 

сестре, 

стр. 

сарадници 

март 

Примери добре праксе у раду са децом мед. сестре март 

Презентација стручне теме по избору  стручни  

сарадници  

март 

Извештаји о реализованом стручном усавршавању  мед. сестре јун  

Евалуација рада актива и програма неге и васпитног рада мед. 

сестре, 

стручни 

сарадници 

јун  

Евалуација оствареног стручног усавршавања и предлози мед. сестре  јун  

Предлози за унапређење неге и васпитног рада мед. 

сестре, 

стручни 

сарадници 

јун  

Планирање иницијалног родитељског састанка мед. 

сестре, 

стручни 

сарадници 

јун  

Планирање активности са децом у летњем периоду  мед. 

сестре, 

пом. 

директора 

јун  

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ  2020/2021.  ГОДИНУ 
 

 103 

 

5.4. План рада стручног актива васпитача који реализују програм рада са децом 

од 3 године до укључења у програм припреме за школу 

 Стручни актив васпитача узрасних група од 3 до 5,5 година  окупиће васпитаче 

млађих,средњих,мешовитих и старијих васпитних група око заједничких програмских 

циљева и задатака. Полазиште у раду актива биће унапређење физичког окружења , 

тимски рад  у развијању тема и пројеката, евалуацији и документовању дечјег развоја и 

учења, као и  развијање партнерства са породицом и коришћење ресурса локалне 

заједнице у функцији игре и учења. Планирано је четири сусрета актива, чијим радом 

ће координирати васпитач у сарадњи са стручним сарадницима.  

Садржај Носиоци Време 

Усвајање програма рада Актива, избор руководиоца и 

записничара 

васпитачи сптембар  

Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање (2020), Тимом 

за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Програмом 

заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

у предшколској установи 

психолог септембар 

Упознавање са Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручног сарадника 

(2018) и Планом стручног усавршавања запослених за радну 

2020/21. годину  

пом. 

директора 

септембар 

Упознавање са Акционим планом за унапређивање рада установе 

на основу резулатата самовредновања у области ВОР – физичка 

средина и Планом самовредновања у радној 2020/21. години    

психолог  септембар  

Стање у групама и услови за реализацију програма стр. 

сарадници, 

васпитачи 

септембар  

Дечја недеља – предлог активности васпитачи, 

пом. 

директора 

септембар  

Упознавање са инклузивним програмом рада  стр. 

сарадници  

септембар 

Планирање сарадње са породицом и локалном заједницом  психолог, 

педагог 

септембар 

Планирање недељних састанака тимова објеката  стр. 

сасрадници, 

васпитачи 

септембар 

Приказ успешних пројеката реализованих са децом васпитачи  децембар 

Приказ примера добре праксе у уређењу физичке средине за 

учење – радне собе, заједнички простори, двориште вртића  

васпитачи децембар  

Активности у оквиру самовредновања стручни 

сарадници  

децембар 

Праћење и документовање дечијег напредовања и учешћа у 

програму – портфолио детета и васпитне групе, приче за учење, 

приче о пројекту  

стручни 

сарадници 

децембар  

Евалуација реализације програма ВОР-а у 1. полугодишту  васпитачи, 

стручни 

сарадници  

децембар  

Извештаји са стручних скупова васпитачи, 

стр. 

сарадници 

децембар  
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План транзиције деце из породице у вртић и из старијих у 

припремне предшколске групе   

стр. 

сарадници, 

васпитачи  

децембар  

Презентација стручне литературе, приручника, чланка васпитач 

библиотекар 

март 

Презентације примене стручног усавршавања васпитачи март 

Презентација стручне теме по избору васпитачи, 

стр. 

сарадници  

март 

Представљање рада различитих облика и програма рада  васпитачи, 

стр. 

сарадници 

март 

Евалуација програма рада са децом у радној 2020/2021.  год. педагог  јун   

Извештај о реализованом стручном усавршавању васпитача  васпитачи јун  

Предлози за унапређење рада са децом и услова за боравак деце  васпитачи, 

стр. 

сарадници, 

пом. 

директора  

јун  

Планирање активности са децом у току летњег периода  васпитачи, 

стр. 

сарадници 

јун  

 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ, планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

 

5.5. План рада стручног актива васпитача који реализују припремни 

предшколски програм 

 

 Стручни актив васпитача припремних предшколских група окупиће васпитаче 

припремних група у оквиру целодневног боравка, као и у четворочасовном 

програму.Теме и садржаји актива односиће се на задатке ППП. Планирано је четири 

сусрета актива, чијим радом ће координирати васпитач у сарадњи са стручним 

сарадницима. 

 
Садржај Носиоци Време 

Усвајање програма рада Актива, избор руководиоца и 

записничара 

васпитачи септембар  

Упознавање са Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање (2020), Тимом 

за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, Програмом 

заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у предшколској установи 

психолог септембар 

Упознавање са Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручног сарадника 

(2018) и Планом стручног усавршавања запослених за радну 

2020/21. годину  

пом. 

директора 

септембар 

Упознавање са Акционим планом за унапређивање рада установе 

на основу резулатата самовредновања у области ВОР – физичка 

средина и Планом самовредновања у радној 2020/21. години    

психолог  септембар  

Стање у групама и услови за реализацију програма стр. 

сарадници, 

васпитачи 

септембар 
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Дечја недеља – предлог активности васпитачи, 

пом. 

директора 

септембар  

Упознавање са инклузивним програмом рада  стр. 

сарадници  

септембар  

Планирање сарадње са породицом и локалном заједницом  психолог, 

педагог 

септембар 

Планирање недељних састанака тимова објеката  стр. 

сасрадници, 

васпитачи 

септембар 

Избор радног листа  васпитачи, 

стр. 

сарадници, 

пом. 

директора, 

библиотекар 

септембар  

Приказ успешних пројеката реализованих са децом васпитачи  децембар 

Приказ примера добре праксе у уређењу физичке средине за 

учење – радне собе, заједнички простори, двориште вртића  

васпитачи децембар  

Активности у оквиру самовредновања стручни 

сарадници  

децембар 

Праћење и документовање дечијег напредовања и учешћа у 

програму – портфолио детета и васпитне групе, приче за учење, 

приче о пројекту  

стручни 

сарадници 

децембар  

Евалуација реализације програма припреме за школу у 1. 

полугодишту  

васпитачи, 

стручни 

сарадници  

децембар  

Извештаји са стручних скупова васпитачи, 

стр. 

сарадници 

децембар  

План транзиције деце из припремних предшколских група у 1. 

разред ОШ    

стр. 

сарадници, 

васпитачи  

децембар  

Презентација стручне литературе, приручника, чланка васпитач 

библиотекар 

март 

Презентације примене стручног усавршавања васпитачи март 

Презентација стручне теме по избору васпитачи, 

стр. 

сарадници  

март 

Представљање рада различитих облика и програма рада  васпитачи, 

стр. 

сарадници 

март 

Евалуација реализације програма припреме за школу у радној 

2020/21. години  

педагог  јун   

Евалуација рада актива припремних група  васпитачи јун  

Евалуација изабраног радног листа  васпитачи, 

стр. 

сарадници  

јун 

Извештај о реализацији планираног излета за децу васпитачи јун  

Извештај о реализованом стручном усавршавању васпитача  васпитачи јун 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ, планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 
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5.6. План рада стручног актива за развојно планирање                                           

Координатор: Јелена Кресоја 

Чланови: Узелац Јадранка, Неда Аврамов Ђилас, Наташа Банић, Снежана Прелић,  

Маријана Печиљ, Наташа Лајбеншпергер, Ивана К.Мишковић, Јелена Бодрожић,        

Ивана Бабин (члан испред локалне самоуправе), Зорица Мандић (родитељ)        

                                  
Садржај Време 

Усвајање плана рада  и избор записничара 

 

септембар 

Израда Акционог плана за  рализацију циљева Развојног плана за радну 

2020/2021. годину 

септембар 

Разматрање  Извештаја о остваривању  Развојног плана установе у првом 

полугодишту  2020/2021 год.  

јануар 

Договор око наредних активности током године 

Израда извештаја о реализацији предвиђених активности,задатака и 

циљева из Акционог плана за радну 2020/2021.годину 

 

август 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

 

 

5.7. План рада стручног актива за развој предшколског програма и различите 

облике и програме ВОР-а 

 

Координатор: Јадранка Узелац 

Чланови: Неда Аврамов Ђилас, Снежана Прелић,  Бранка Мандић, Ивана Калеб 

Мишковић, Данијела Жугић Ђурић, Драгана Попадић Хемон, Тодорчевић Милица, 

Војновић Радослава, Јасна Пујин, Лалић Милица, Крнета Светлана, Јелена Ђуричић, 

Иконић Милица, Костецки Милка, Лукић Ивана, Баквић Јасмина, Љиљана Механџић, 

Костандиновић Маја, Перенчевић Наташа, Томић Јелена (родитељ), Мирјана Марчетић 

(члан испред локалне самоуправе) 

 
Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације Време 

реализације 

Доношење  плана рада тима  Састанак Тима Координатор и чланови 

Тима 

Септембар  

Израда табеларног прегледа 

за дефинисање основних 

података о 

посебним,специјализованим 

програмима и малим 

пројектима 

Састанак Тима Координатор и чланови 

Тима 

Октобар  

Формирање малих тимова 

реализатора програма и 

избор кординатора 

Састанак Тима Координатор и чланови 

Тима 

Октобар  

Организација рада „налих 

тимова“  

Радни састанци Кординатор и чланови 

„малих“ тимова 

Октобар, 

Новембар 

Израда плана реализације 

програма-активности 

Састанак Тима Кординатор и чланови 

„малих“ тимова 

Октобар. 
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Израда обавештења за 

родитеље о месту,времену и 

начину реализације програма 

Састанак Тима Координатор и чланови  

тима 

Октобар. 

Учествовање у састанцима  

малих тимова 

Радни састанци Кординатор тима и чланови 

„малих“ тимова  

Новембар 

Извештај кординатора малих 

тимова (план 

активности,начин 

реализације,трајање,број 

деце обухваћен програмом...) 

Састанак Тима Координатор и чланови  

тима 

Новембар 

Одређивање тима за праћење 

реализације програма 

Састанак Тима Координатор и чланови  

тима 

Новембар 

Праћење и евалуација 

реализованих активности 

Састанак Тима 

посете 

Стручни сарадници и 

чланови  тима 

Током године 

Испитавање родитеља за 

увођење нових програма 

Састанак Тима Стручни сарадници и 

чланови  тима 

Мај  

Анкета за родитеље-

задовољство реализацијом и 

ефектима програма 

Радни сатанак 

анкетирање 

Стручни сарадници и 

чланови  тима 

Јун  

Праћење обухвата деце ПП Састанак Тима Стручни сарадници и 

чланови  тима 

Током године 

Евалуација остварености 

циљева и задатака ПП  

Састанак Тима  Координатор и чланови  

тима 

Јун  

Анализа и извештај  рада 

тима 

Састанак Тима Координатор и чланови  

тима 

Јун. 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

Начин праћења реализације програма: Реализација  програма се прати на основу извештаја 

о реализацији и ефектима сваког програма и увида у  документацију која се води. 

 

 

 

5.8. План рада тима за увођење нових Oснова предшколског програма  

 

Координатор: Јадранка Узелац 

Чланови: Неда Аврамов Ђилас, Наташа Банић,   Ана Драженовић, Девић Марија, Јовић 

Гордана, Зеленика Данијела, Рољ Марија, Ђокић Драгана, Дана Драшлер, Ковачевић Т. 

Душанка, Татић Бранислава, Бижић Санела, Мрвић Милка,  Дуња Стоисављевић, 

Јоргановић Гордана, Јајић Мира, Наташа Б.Огњановић, Тадић Смиљка, Вујичић 

Радмила, Божић Дајана, Здјелар Татјана (родитељ), Мирјана Видић (члан испред 

локалне самоуправе) 

 
АКТИВНОСТ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Доношење  плана рада тима  Састанак Тима Координатор и 

чланови Тима 

Септембар  

Договоер  о представљању 

презентовењу-  на састанцима Актива, 

кључних концепата на којима се 

заснивају Основе програма  уз 

дискусију, поређење са актуелном 

праксом... 

Састанак Тима Координатор и 

чланови Тима 

Септембар  

Проучавање литературе и интернет Израда материјала Чланови Тима Током године 
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сајтова , припрема информативног 

материјала за васпитаче и родитеље о 

транзицији 

Стручна служба 

Подршка васпитачима у осмишљавању и 

реализовању родитељских састанака и 

предавања за родитеље у циљу 

упознавања са Основама програма и 

транзицијом деце 

Припрема 

материјала, 

Упитника за 

родитеље 

Стручна служба, 

Чланови Тима 

Током године 

Подршка деци и породици током 

периода адаптације и транзиције у циљу 

лакше и брже адаптације и успешне 

транзиције 

Саветодавни рад Стручна служба 

родитељи 

Током године 

Идентификовање циљне групе и мреже 

подршке 

Састанак Тима Координатор и 

чланови Тима 

Октобар, 

Израда плана транзиције деце на 

различитим нивоима и индивидуалних 

планова транзиције за наредни  период 

Састанак Тима, 

спровођење 

планираних 

 активности 

Координатор и 

чланови Тима 

Новембар, 

током године 

по потреби 

Израда Плана транзиције (из ППП у 

ОШ, из вртића у ППП) за одређено дете 

на нивоу Тима за пружање додатне 

подршке детету 

у сарадњи са 

тимом за додатну 

подршку израда 

Плана транзиције 

за одређено дете 

васпитачи, 

стручни 

сарадник, 

родитељ 

децембар, 

јануар  

Информисање стручне службе у ОШ о 

деци за коју је идентификована потреба 

за додатном подршком која треба да 

упишу 1. разред  

Посета  школама 

и састанак са 

директором и 

стручном 

службом школе 

стр. сарадник, 

родитељ, 

учитељ 

фебруар   

Саветодавни рад са родитељима: јачање 

сензитивности родитеља за 

препознавање и прихватање дечијих 

могућности, јачање родитељских 

компетенција, припрема родитеља за 

транзицију детета 

стручни 

сарадници ПУ 

(психолог, 

педагог, логопед) 

стручни 

сарадник, 

родитељ 

по потреби, 

континуирано 

током године  

Састанци тимова за додатну подршку 

детету са учитељима и стручном 

службом школе, размена информација и 

постојеће документације о детету,  уз 

сагласност родитеља  

Састанци тимова 

ПУ и ОШ  

стр. сарадник, 

родитељ, 

учитељ 

април, мај  

Посета стручних сарадника ОШ и 

учитеља припремним групама 

Посета и размена 

информација 

васпитач, 

учитељ, стр. 

сарадник, деца  

април, мај  

Учешће у стручним посетама другим 

предшколским установама у циљу 

хоризонталног учења о примени нових 

Основа програма и припрема излагања 

за остале запослене 

 

Стручне посете Чланови Тима Током године 

 

 

5.9. План рада тима за самовредновање 

 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас 
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Чланови: Јелена Кресоја, Јадранка Узелац, Слађана Радивојевић, Марија Рољ (мс), 

Сања Стефановић, Брилијантина Сурла, Наташа Механџић,  Тодорчевић Милица,  

Наташа Миљански (родитељ), Мудрић Љубица (члан испред локалне самоуправе) 

Садржај Време 

Доношење Плана самовредновања (активности, учесници, време 

реализације, инструменти) 

септембар  

Одређивање кључних области, подручја вредновања и показатеља 

који ће бити предмет самовредновања у току радне 2020/21. године 

септембар  

Прављање плана прикупљања података и израда инструмената 

самовредновања 

октобар 

Прикупљање података из различитих извора октобар - 

децембар 

Обрада и анализа података добијених самовредновањем јануар 

Писање извештаја о резултатима самовредновања фебруар 

Израда акционог плана за унапређење рада установе фебруар 

Праћење примене акционог плана  јун 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида 

непосредног рада са децом у ПУ, планирани садржаји биће реализовани путем он-лајн 

канала комуникације  

 

5.10. План рада тима за инклузивно обазовање 

 

Координатор: Снежана Прелић 

Чланови: Јелена Кресоја- директор, Јадранка Узелац, Неда Аврамов-Ђилас, Јелена 

Матић, Мина Ајбек-Живковић, Ана Кљајић, Сања Репац, Дуња Стоисављевић, 

Турчиновић Марија, Ана Вивод, Весић Драгана,Зекић Сандра, Ребека Ковачевић, Дана 

Драшлер, Жаклина Ковач,Божић Дејана,Ћућуз Наташа,Лукић Ивана, Ранка Божић , 

Маја Степановић члан испред локалне самоуправе ), Кривошија Милена (родитељ) 

 
                                           Активности   Време  

Доношење  плана  рада Тима за ИО и програма подршке деци 

са сметњама у развоју 

Август 2020 

 

Формирање мреже инклузивних група и тимова за пружање 

додатне подршке детету(ужих инкл.тимова) 

Септембар 2020 

Припрема деце,родитеља и васпитача  за инклузију Септембар 2020 

Идентификација деце са сметњама у развоју  Током уписа и касније 

Формирање базе података о броју деце са сметњама у развоју Током године 

Праћење рада тимова за пружање додатне подршке детету 

(ужих инклузивних тимова) 

Континуирано  

Усвајање индивидуалних  планова подршке на предлог ужих 

инклузивних тимова и подношење истих на усвајање 

педагошком колегијуму 

Октобар  

Током године  

Праћење реализације и евалуација инклузивног програма Јун 2021 

Планирање обука васпитног особља за спровођење 

инклузивног програма 

У току године 

Сардањ са ОШ,другим ПУ,здравстевеним установанма ,ЦСР, 

ИРК,локалном самоуправом 

Континуирано  

Планирање транзиција деце на виши ниво образовања Април/мај 

Сачинавање извештаја о реализацији приграма додатне 

подрешке деци са сметњама у развоју као и  годишњи 

извештај о раду тима за инклузију 

Јун 2021 
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Подршка деце и родитељима у случају прекуда рада ПУ због 

пандемије  

По потреби  

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM и вибера 

 

 

5.11. План рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Координатор: Неда Аврамов Ђилас 

Чланови: Јадранка Узелац, Снежана Прелић, Бранка Ђаниш Максић, Ана Драженовић 

Першић, Мишић Весна,  Слађана Радивојевић,, Ребека Ковачевић,Добић Љубица, 

Мирјана Јунг,Малетић Љубица,Зобеница Маја, Петровић Славица, Анка Брдар, Мали 

Љубица, директор Јелена Кресоја, Весна Ковачевић – правник, Наташа Миљански 

(родитељ), Мирјана Марчетић (члан испред локалне самоуправе) 

Садржај Време 

Израда Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања у 

предшколској установи за радну 2020/2021. годину 

септембар  

Информисање осталих запослених и родитеља о Програму заштите од 

насиља, злостављања и занемаривања и њихово укључивање у програм  

септембар, 

октобар 

Сарадња са стручњацима из других релевантних установа у локалној 

заједници, ради свеобухватне заштите деце од насиља, злостављања и 

занемаривања 

континуирано  

Планирање и учествовање у реализацији обука са циљем развоја 

компетенција потребних за превенцију насиља и интервенцију у 

ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања  

у току године 

Организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука 

у поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и 

занемаривања  

у току године, 

по потреби  

Предлаже мере за превенцију и заштиту  у току године, 

по потреби 

Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности  у току године, 

по потреби  

Води и чува документацију о свом раду континуирано 

Прати остваривање Програма заштите и ефекте предузетих мера, 

извештава директора  

у току године  

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM и вибера 

 

 

5.12. План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се стара о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета васпитно-образовног рада Установе, прати и вреднује циљеве 

и стандарде постигнућа Годишњег плана Установе, Развојног плана , Предшколског 

програма , вреднује резултате рада васпитача и стручних сарадника и сарадника. 

Израђује  Оперативне планове  организације и остваривања  ВОР-а са децом и предлог  

модела подршке деци и породицама који се остварује путем онлајн и других канала 

комуникације. 
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Координатор:Узелац Јадранка                                                                                                     

Чланови: Јелена Кресоја, Наташа Банић, Неда Аврамов Ђилас, Прелић Снежана, 

Маријана Печиљ, Сања Стефановић, Бранка Мандић, Миљуш Драгана, Ивана Бабин  

(члан испред локалне самоуправе), Зорица Мандић (родитељ) 

 

 
Садржај-активности Начин реализације Време 

реализације 

Усвајање плана рада Тима 

 

Састанак Тима септембар 

Договор о активностима,задужењима 

чланова,плана рада 

Састанак Тима септембар 

Израда  Оперативног плана  организације и 

остваривања  ВОР-а са децом у радној  

2020-21 години 

Састанак Тима август-

септембар 

Евалуација ВОР-а у радној 2019-20 години 

и предлог мера за унапређење. 

Састанак Тима септембар 

Израда предлога модела подршке деци и 

породицама који се остварује путем онлајн 

и других канала комуникације у радној 

2020-21 години 

Састанак Тима септембар 

Стварање услова за обезбеђивање и 

унапређивање квалитета програма 

образовања и васпитања 

Кроз праћење реализације 

програма ВОР-а 

током 

године 

Праћење и вредновање циљева и стандарда 

постигнућа-Годишњег плана 

Установе,Развојног плана ,Предшколског 

програма 

Евалуација и предлог мера за 

даље унапређење 

током 

године 

Подстицање укључености родитеља -деце у 

различите облике рада 

Састанци са 

родитељима,индивидуални 

контакти 

током 

године 

Јачање професионалних компетенција 

запослених кроз разне облике стручног 

усавршавања 

Семинари, стручни скупови, 

округли сто, разни састанци 

током 

године 

Праћење примене стручног усавршавања У сарадњи са Тимом за 

професионални развој 

током 

године 

Унапређење квалитета рада Установе кроз 

пројекте-ETWINNING и  ЕРАЗМУС 

ПРОЈЕКТЕ 

Семинари,стручни 

скупови,посете,радни састанци 

током 

године 

Извештај о реализација ВОР-а  у току првог 

полугодишта 

Састанак Тима             Евалуација 

и предлог мера за даље 

унапређење 

јануар-

фебруар 

Извештај о реализацији различитих облика 

и програма рада у току првог полугодишта 

Састанак Тима                

Евалуација и предлог мера за 

даље унапређење 

јануар-

фебруар 

Реализација  РП установе у току првог 

полугодишта 

Састанак Тима                     

Евалуација и извештај о 

реализацији 

јануар-

фебруар 

Побољшати квалитет и развој Установе 

кроз унапређење материјално-техничких 

ресурса у виду пројеката и инвестиционог 

одржавања 

Аплицирање на 

пројекте,обезбеђивање 

финансиских средстава 

током 

године 

Унапређење и подстицање сарадње са 

предшколским установама из земље и 

Посете,пројекти,стручни 

скупови,радни састанци 

током 

године 
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региона 

Евалуација редовних програма ВОР-а Састанак Тима  

Евалуација и предлог мера за 

даље унапређење                

јун 

Евалуација различитих облика и програма 

ВОР-а 

Састанак Тима   

 Евалуација и предлог мера за 

даље унапређење              

јун 

Евалуација програма инклузивног 

образовања и заштите деце од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Састанак Тима   

 Евалуација и предлог мера за 

даље унапређење              

јун 

Реализација акционог плана за унапређење 

рада установе на основу резултата 

самовредновања 

Састанак Тима     јун 

Евалуација реализације развојног плана 

Установе 

Састанак Тима                 јун 

Евалуација примене и анализа ефеката 

стручног усавршавања 

Састанак Тима                 јун 

Извештај о раду стручних сарадника Састанак Тима                 јун 

Предлог мара ради обезбеђивања квалитета 

рада Установе 

Састанак Тима                 август 

Евалуација рада Тима 

 

Састанак Тима                 август 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

 

5.13. План рада тима за професионални развој 

 

 Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање 

компетенција запослених. Саставни и обавезни део професионалног развоја запослених 

је стручно усавршавање којим се сматра стицање нових и усавршавање постојећих 

компетенција важних за унапређивање квалитета васпитно-образовног рада. 

 Тим ће се састајати тромесечно и у јуну када се усваја годишњи извештај. 

 Годишње извештаје запослених о стручном усавршавању и професионалном 

усавршавању чува Установа. 

Координатор тима : Наташа Банић - помоћник директора 

Чланови тима: Јелена Кресоја-директор, Јадранка Узелац-педагог, Неда Аврамов 

Ђилас-психолог, Снежана Прелић-логопед, Драгана Зинаић, Слађана Радивојевић, 

Бранкица Петковић, Наташа Лајбеншпергер, Д.Ж.Ђурић, С.Марковић-васпитачи,                                                                         

Гордана Јовић, Слађана Здравковић-мед.сестре васпитач, Мирјана Видић (члан испред 

локалне самоуправе), Јелена Томић (родитељ) 

 
САДРЖАЈ ОКВИРНО ВРЕМЕ 

Упознавање чланова са правилником о сталном стручном усавршавању 

васпитача и стручних сарадника 

Септембар 

Утврђивање приоритетних области стручног усавршавања Септембар 

Израда плана свих облика стручног усавршавања Септембар 

Праћење остваривања стручног усавршавања  

Током године 

Вођење базе података о стручном усавршавању Током године 

Анализа ефеката стручног усавршавања  
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Током године 

Спровођење мера за унапређивање компетенција васпитача Током године 

Писање извештаја о стручном усавршавању Тромесечни период,  

јун 

 

У случају промене услова рада или прекида непосредног рада са децом у ПУ због епидемије 

вируса, састанци Тима биће реализовани електронским путем, преко апликације ZOOM и 

вибера 

 

 

5.14. План рада тима приправника и ментора 

 Основни циљ тима приправника и ментора је спровођење програма увођења у 

посао приправника и савладавање захтева који се односе на области вапитно-

образовног рада (планирање,програмирање,реализација и вредновање ВОР-а, праћење 

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

породицом и локалном заједницом, професионални развој и вођење документације). 

Координатор: Јадранка Узелац 

Чланови:директор Јелена Кресоја,помоћник директора Наташа Банић, стручни 

сарадници-психолог Неда Аврамов Ђилас, логопед Снежана Прелић, библиотекар 

Бранка Мандић, приправници и ментори 

 
Садржај Носиоци Време 

Упознавање са Програмом рада приправника и 

ментора, Правилника о дозволи за рад 

наставника, васпитача и стручног сарадника 

Тим почетак 

приправничког 

стажа,септембар 

Упознавање са  Водичем за увођење у посао 

васпитача у предшколским установама 

Тим почетак 

приправничког 

стажа, 

септембар 

Упознавање са Правилником о понашању 

запослених у Установи, Правилник о 

безбедности деце 

Тим почетак 

приправничког 

стажа 

септембар, 

Планирање рада –месечни план рада, шта треба 

да садржи дневна скица, пројектно планирање... 

Тим,педагог,психолог током 

приправничког 

стажа 

септембар, 

Вођење евиденције о раду приправника и 

ментора, вођење Радне књиге васпитача... 

 

Тим током 

приправничког 

стажа 

Узајамне посете активностима, снимљене 

активности и заједничка рефлексија 

Тим током 

приправничког 

стажа 

Карактеристике оптималне средине за учење, 

сарадња са родитељима, колегама.... 

стр. сарадници током 

приправничког 

стажа 

Изазови у раду ментора и начини њиховог 

превазилажења 

стр. сарадници и ментори током 

приправничког 

стажа 

Улоге васпитача, особине и самоевалуација 

Вођење професионалног портфолиа 

стр. сарадници током 

приправничког 
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стажа 

Праћење и документовање дечијег развоја-

портфолио (групни,индивидуални) и портфолио 

васпитача-приправника 

стр. сарадници током 

приправничког 

стажа 

Проблемске ситуације у сарадњи са 

родитељима, колегама и раду са децом 

Тим,стр. сарадници, 

васпитачи 

завршетак 

приправничког 

стажа 

Упутство МПС о условима за полагање испита 

за лиценцу 

Тим,стр. сарадници, завршетак 

приправничког 

стажа 

Помоћ приприпреми  провере савладаности 

програма- избор теме и облика васпитно-

образовног рада, средстава за рад,литературе 

стр. сарадници, 

библиотекар, 

завршетак 

приправничког 

стажа 

План полагања испита,датум и време 

полагања.извештај ментора, извештај Комисије 

Координатор тима завршетак 

приправничког 

стажа 

Евалуација рада Тима, израда извештаја о раду чланови тима 

 

јун 

Предлог тема за програм рада за наредну годину 

и избор координатора тима 

чланови тима јун 

Праћење рада приправника: непосредан увид у васпитно-образовни рад (протокол за праћење 

активности, Дневник приправника, портфолио приправника...) 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ, планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

5.15. План рада тима за превентивну и здравствену заштиту 

Координатор: Поповић Марија 

Чланови: Бранка Ђаниш-Максић, Сушић Милица, Бокић Светлана, БашаСнежана, 

Тајана Граовац ( Ђурђица Д. Тепавац), Кривошија Милена(родитељ), Мирјана Видић 

(члан испред локалне самоуправе) 

 
САДРЖАЈ: ВРЕМЕ: 

Усвајање програма рада тима за превентивну здравствену заштиту Септембар  2019. 

Упознавање са Правилником о ближим условима и начину 

остваривања ПЗЗ деце у предшколској установи. 

Септембар  

Реализација рада и евидентирање рада тима кроз правилник о ПЗЗ Током године 

Упознавање васпитача и осталог особља установе са протоколом о 

процедурама и поступцима везаним за здравствено стање деце 

Током године 

Планирање, праћење и евидентирање сарадње са регионалним 

заводима за јавно здравље и Домом здравља 

Континуирано 

Сарадња са Црвеним крстом ,Центром за социјални рад и другим 

институцијама 

По потреби 

Праћење савремене стручне литературе из области медицине и 

примена савремених трендова 

Периодично 

Планирање облика сарадње с родитељима и едукација 

родитеља,васпитача и техничког особља 

Током године 

Уочавање и давање предлога за отклањање уочених недостатака 

везаних за хигијенско – епидемиолошку ситуацију у Установи 

По потреби 
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Сарадња са другим предшколским установама, осталим високо 

школским установама и здравственим установама 

Током године 

Планирање и праћење стручног усавршавање Сарадника за негу и 

превентивну здравствену заштиту, лица за безбедност на раду као и 

нутриционисте. 

Током године 

 

Давање предлога за отклањање уочених недостатака везаних за 

здравствено епидемиолошко стање у Установи 

Током године 

 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 
 

 

5.16. План рада тима за пројектно планирање 

 

Координатор: Ивана Калеб Мишковић 

Чланови: Узелац Јадранка, Неда Аврамов Ђилас, Банић Наташа, Слађана Радивојевић, 

Тања Божић, Александра Баталов, Зеленика Данијела, Гордана Јовић, Рончевић Ивана, 

Драгана Х.Попадић, Костић Бојана, Марјанов Нада, Сурла Ана, Перенчевић Наташа, 

Ћућуз Наташа, Зубац Маја, Ана Прибић Авдић, Которац Ивана, Лајбеншпергер 

Наташа, Тодорчевић Милица, Ливаја Давор (родитељ), Љубица Мудрић (члан испред 

локалне самоуправе) 

 
Садржај Време 

Тимско планирање пројеката Током године 

Осмишљавање простора за рад са природним, неструктуираним и 

полуструктуираним  материјалом 

Током године 

 

Коришћење свих расположивих простора  у 

вртићу(двориште,хол,ходници,фискултурне сале...) 

Током године 

 

Формирање и уређивање тематских или пројктних  центара у свим 

вртићима и кутака за децу и родитеље 

Током године 

 

Континуирано праћење игре  и учења деце и структуирање средине на 

основу добијених  података 

Током године 

 

Осмишљавање пројеката на основу постојећих приручника, радних 

материјала 

Током године 

 

Организовање размена и анализа примера на нивоу тимова објеката,на 

нивоу вртића 

Током године 

 

Презентације примене на нивоу објеката и Установе Током године 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

 

 

5.17. План рада тима за маркетинг 

Координатор: Гордана Јовић                                                                                                  

Чланови: Јадранка Узелац, Банић Наташа,  Ивана Рончевић, Ана Вивод, Дана Драшлер, 

Марина Бајић, Анђелка Ћосовић, Санела Бижић, Смиљка Тадић, Ивана Раштегорац, 

Олгица Башић Голе, Марковић Ана, Боровица Александра, Марјанов Нада, Ангелов 

Кристина, Вукмировић Милица, Зорица Мандић (родитељ),  Мудрић Љубица (члан 

испред локалне самоуправе) 
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Активности/теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације Време 

реализације 

Предлози за избор 

координатора и записничара 

Тима 

Састанак Тима Координатор и чланови 

Тима 

Септембар 

Доношење  плана рада тима за 

2020-21 годину 

Састанак Тима Координатор и чланови 

Тима 

Септембар  

Ажурирање Фб-странице 

ПУ“Бошко Буха“ 

Састанак Тима  Септембар  

Ажурирање  сајта Установе 

(подела задужења, ажурирање,  

писање садржаја, обрада 

слика,припрема видео 

садржаја) 

Састанак Тима Координатор и чланови 

Тима 

Септембар  

Предлог члановима Тима о 

учешћу креирања плана 

едукације васпитача 

Састанак Тима Координатор и чланови 

Тима 

Септембар  

Писање текстова за часопис 

„Путић кроз вртић“ 

 

Радни састанци Кординатор и чланови „ Током године 

Подизање  информатичке 

писмености код 

запослених(креирање плана 

едукације васпитача из 

области дигиталних 

компетенција-коришћење 

дигиталних алата) 

Састанак Тима Координатор и чланови 

Тима 

Током године 

Сарадња са локалним 

медијима, најава догађаја 

 

Састанак Тима Координатор и чланови  

тима 

Током године 

Израда и дистрибуција 

промотивног материјала и 

мониторинт 

 

Радни састанци Координатор и чланови 

Тима 

Токомгодине 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

 

 

5.18.  План рада тима руководилаца објеката 

 

Координатор: Јелена Кресоја 

Чланови: Наташа Банић, Слађана Радивојевић, Зинаић Драгана, Наташа Механџић,    

Дуброја Александра, Печиљ Маријана 

 
Садржај Време 

Доношење плана рада  

Анализа педагошко-психолошких и здравствених услова за боравак деце 

у установи (по објектима) и безбедност деце у објектима 

- Информације о потребама по објектима 

септембар 

План активности за Дечију недељу 

Анализа стања по објектима и безбедност деце у истим 

октобар  



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ  2020/2021.  ГОДИНУ 
 

 117 

 

Информација  о стручним  усавршавањима ВО особља 

Анализа стања по објектима и безбедност деце у истим 

Информације о прослави Нове године у Установи за децу: позоришне 

предстве, фотографисање деце 

Информације о ликовним конкурсима за децу 

новембар 

Анализа стања по објектима установе и безбедност деце у истим 

Рад у току зимског распуста 

децембар  

Безбедност  деце у установи 

Договор око прославе дана Установе 

Учешће деце на манифестацијама и драмским сусретима 

март/април   

Анализа рада по објектима и безбедност деце у истим 

Информације о распореду рада објеката Установе у току летњег периода 

Информација о фотографисању деце 

Извештај о раду у току године 

јун  

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида 

непосредног рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације 

ZOOM 

 

5.19. План рада тима за међународне пројекте  

Координатор: Данијела Жугић Ђурић                                                                      

Чланови: Јелена Кресоја, Неда Аврамов Ђилас, Драгана Миљуш, Ана Сурла, Јелена 

Бодрожић, Слађана Радивојевић, Јадранка Узелац, Ана Кљајић, Ћућуз Наташа-

представник локалне самоуправе, Мирјана Лемајић (родитељ), Ивана Бабин (члан 

испред локалне самоуправе) 

 

Садржај: Време: 
Учешће у међународним(онлајн)пројектима 

 

током године 

Информисање о раду међународних фондација у области васпитања и 

образовања и условима за учешће на конкурсима 

током године 

Праћење оглашавања конкурса на сајтовима Министарства просвете, 

Покрајинског секретаријата за образовање, Уницефа, Фондације 

Ђоковић, страних амбасада...  

током године  

Припремс,реализација и праћење Еразмус+ пројекта наше 

ПУодобреног за финансирање 

током године 

Учешће у обукама за писање међународних пројеката  

 

током године 

Припрема пројектне документације, писање пројеката и аплицирање  

 

током године  

Информисање о искуствима ПУ које су учествовале у међународним 

пројектима – хоризонтално учење 

током године 

Припрема презентација за запослене и родитеље, извештај о 

реализованим активностима 

током године  

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида 

непосредног рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације 

ZOOM 

 

5.20. План рада тима за подстицање даровитости деце 

Координатор: Драгана Миљуш                                                                                    

Чланови: Неда Аврамов Ђилас, Ивана Калеб Мишковић, Ана Сурла, Вера Никић, 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ  2020/2021.  ГОДИНУ 
 

 118 

 

Данијела Жугић Ђурић, Жаклина Ковач, Ана Прибић Авдић, Петровић Славица, Бркић 

Рада, Вученовић Тања, Матић Јелена, Девић Светлана, Катић Миланка,Зекић Сандра, 

Репац Сања, Тадић Смиљка, Душанка К. Томић, Шкорић Мирјана, Татић Бранислава, 

Томић Јелена (родитељ), Мирјана Марчетић (члан испред локалне самоуправе) 

 
Садржај Време 

Планирање стручног усавршавања у складу са потребама васпитача и 

циљевима програма  

септембар  

Праћење савремене стручне литературе из области даровитости, припрема 

презентација и подношење извештаја на активима  

периодично  

Праћење примене МЕНСА програма континуирано  

Давање предлога за отклањање уочених недостатака и унапређење 

стимулативне средине за учење и развој деце  

по потреби 

Подстицање индивидуализације у васпитно-образовном раду континуирано 

Планирање посета музејима, галеријама, споменицима културе септембар  

Планирање облика сарадње са родитељима и едукације родитеља за 

подстицање даровитости деце 

септембар  

Планирање увођења повремених и различитих облика рада којима би се 

подстицала даровитост деце  

јануар  

Сарадња са другим предшколским установама, установама из области 

образовања и културе и истакнутим појединцима, специјалистима за 

одређене области   

континуирано  

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног 

рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

5.21. План рада тима за пружање додатне подршке деци и родитељима са 

специфичним нутритивним потребама 

Координатор: Тајана Граовац, Ђурђица Добрић- Тепавац 

Чланови: Љубица Добић, Радановић Сања, Анка Брдар, Ранка Божић, Милка Мрвић, 

Ивана Станковић, Бођа Жељка, Маловразић Снежана, Филиповић Јелена, Кривошија 

Милена (родитељ), Мирјана Марчетић (члан испред локалне самоуправе) 

 
Садржај: Време: 

Доношење плана рада Тима Септембар 2020. 

Прилагођавање дневног ритма исхране у предшколској установи и 

усклађивање са правилником о ближим условима и начину 

остваривања исхране деце (померање ручка после поподневног 

одмора деце од октобра 2020. 

Септембар 2020. 

 

Разматрање захтева родитеља о специфичној исхрани деце у 

предшколској установи 

Октобар 2020. 

Евидентирање рада тима Октобар 2020. 

Сарадња са другим предшколским установама, осталим високо 

школским установама и здравственим установама 

Током године 

Праћење савремене стручне литературе из области медицине и 

примена савремених трендова 

Периодично 

Праћење реализације примењене исхране у предшколској установи 

код специфичних нутритивних потреба деце 

Током године 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида 

непосредног рада са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације 

ZOOM 
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 5.22. План рада тима за увођење и примену Система за управљање безбедношћу 

производа        (HACCP)  

 

Уводна напомена: Имплементиран HACCP систем на територији Општине Инђија у 

објектима предшколске установе, са централном кухињом у објекту „Сунце“. 

Руководилац: Бранка Ж. Ђаниш-Максић 

Чланови: Јелена Кресоја, Тајана Граовац/Ђурђица Добрић-Тепавац, Нада Милић, 

Галечић Синиша и Марија Поповић. 

Чланови у предшколским установама: Ленка Недимовић, Љуба Борковић, Славица 

Малобабић, Милена Јанковић, Сања Јанковић, Светлана Максић и Радијана Фумић. 

Чланови у издвојеним оделењима при основним школама: Снежана Батало, 

Бранкица Петковић, Дејана Божић, Радић Драгана и Милица Тодорчевић. 

Чланови тима за опозив: Галечић Синиша и Весна М. Ковачевић 

 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

- Идентификација, оцењивање и контрола опасности 

од значаја за безбедност хране. 

- Контрола потенцијалних 

биолошких/микробиолошких, хемијских и 

физичких опасности којима су изложене сировине, 

могуће опасности при руковању, производњи, 

дистрибуцији и конзумирању крајњег производа. 

Чланови Тима Током године 

- Пратити примену реализације попуне датих 

евиденција  и комплетне примене одржавања 

HACCP система у складу са Законом о безбедности 

хране. 

Чланови Тима Током године 

- Обавезујућа примена система за Анализу Опасности 

и Критичних Контролних Тачака 

 

 

Чланови тима 

Током године 

- Извођење додатних обука / уколико је потребно / 

- Извођење провера. 

- Стицање основних знања о личној хигијени и 

мерама заштите од заразних болести, начину 

његовог спровођења. 

Вођа 

тима,Чланови 

тима 

Запослени/  

Министарство 

здравља 

Током године 

- Модели документације у складу са Recommended 

International Code of Practice General Principles of 

Food Hygiene-Hazard Analysis and Critical Control 

Point ( HACCP ) System and Guidelines for its 

Application-CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 ) 

Консултантска 

кућа 

По потреби 

- Управљање HACCP планом  

- Оцена ефикасности контролних мера / праћење /, 

- Оцена развоја HACCP плана / проверавати 

поузданост дијаграма тока процеса / 

Чланови Тима 

Консултантска 

кућа 

Током године 

- Организација и спровођење интерне провере. 

- Имплементирани систем је неопходно стално 

одржавати и надградити, интерно и екстерно 

надзирати и кориговати код промена. 

Чланови тима 

Консултанска 

кућа 

Током године 

- Управљање развојем и применом HACCP система 

на нивоу предузећа. 

- Утврђивање испуњавања захтева законских 

Руководилац 

HACCP 

система 

Током године  
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прописа, кодекса, директива итд. 

Начин  реализације програма: У случају увођења ванредног стања или прекида непосредног рада 

са децом у ПУ,планирани садржаји биће реализовани путем апликације ZOOM 

 

 

6. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА 

 

             Секретар предшколске установе  у току радне 2020 /2021. године ће обављати 

управне, нормативно-правне и друге правне и административне послове кроз 

реализацију следећих активности:    

- рад на нормативно – правној регулативи односно на изради општих аката 

установе;   

- непосредно спровођење  поступака доношења, измене и допуне општих аката;  

- пружање стручне помоћи у   примени закона и општих аката;  

- израда свих врста уговора и анекса уговора;  

- праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које из њих 

проистичу; 

- старање о законитом раду установе и указивање директору и управном одбору 

на неправилности у раду установе;   

- припремање седница управног одбора, вођење записника, израда и објављивање 

донетих одлука;  

- пружање стручне подршке и координација рада комисије за избор директора 

установе;  

- рад на изради плана рада, извештаја о раду, тражених информација, извештаја, 

анализа и сл.; 

- праћење прописа из подручја предшколског васпитања и образовања, радних 

односа и безбедности на раду,  финансија и буџетског  рачуноводства, 

управљања, јавних набавки, својинско-правних односа,  њихове  примене као и 

других  прописа;  

- израда, објављивљње и спровођење конкурса за пријем у радни однос и 

обављање стручних послова код престанка радног односа и распоређивања 

запослених;  

- сарадња са инспекцијским  и другим органима ; 

- пружање стручне помоћи и обављање административних послова у 

дисциплинским поступцима против запослених;    

- обављање  стручних  административно – техничких послова;   

- рад у Комисији за јавне набавке, Комисији за упис деце и у другим  телима 

установе.  

            Секретар предшколске установе ће  обављати и све друге правне  послове 

по налогу директора у току радне 2020/2021. године. 

 

  

 

 

 

 



XIV  АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦИЉЕВА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 2020/2021. 

ГОДИНУ 
 

I ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ  
 

ЦИЉ 1: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКТА „НЕВЕН“ И ИЗГРАДЊУ НОВОГ 

ВРТИЋА У ИНЂИЈИ   

 
ЗАДАТАК 
 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 
УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

Проширење 
простора у 
објекту 
„НЕВЕН“ за две 
васпитне групе 
и пријем деце 
са листе 
чекања 

 

Доградња и 
опремање 
простора  

Директор, 
извођач 
радова, 
Општина 
Инђија 

Март 2020. до 
децембар 
2020. 

Обезбеђени су 
услови за 
проширење 
капацитета и пријем 
деце са листе 
чекања и 
формирање две 
васпитне групе у 
објекту „Невен“ у 
Инђији 

Непосредан 
увид, 
фотографисање 

чланови 
стручног 
актива за 
РП 

јануар 
 2021. 

Формирање 
васпитних група и 
пријем деце 

Комисија за 
пријем деце 

Изградња 
новог објекта 
вртића у 
Инђији 
 

Изградња и 
опремање новог 
објекта вртића 

Директор,  
Општина 
Инђија 

Март 2020. до  
септембра 
2021.  

Почео је са радом 
нови вртић у Инђији 
капацитета 10 
васпитних група и 
уписано је 220 деце 
са листе чекања 

Непосредан 
увид, 
фотографисање 

чланови 
стручног 
актива за 
РП 

Октобар 
2021.  

Формирање 
васпитних група и 
пријем деце 

Комисија за 
пријем деце 

Обезбеђивање 
финансијских 
средстава   
 

Директор, 
Општина 
Инђија, 
Р. Србија 
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Карловцима и 
повећање 
обухвата деце 

Израда пројекта 
за изградњу новог 
објекта 

Директор, 
Општина 
Инђија, 
 

створени 
подстицајни услови 
за учење и развој 
деце. Повећан је 
обухват деце у 
месту Нови 
Карловци 
програмима 
предшколског 
васпитања и 
образовања 

уписане деце 

 

ЦИЉ 2: СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА ИГРУ И ИНТЕРАКЦИЈЕ ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТОГ  УЗРАСТА У ЗАЈЕДНИЧКИМ 

ПРОСТОРИМА ВРТИЋА – ХОЛОВИМА, ХОДНИЦИМА, ТЕРАСАМА И ДВОРИШТУ  

 
ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

Формирање 

просторних 

целина за 

учење и игру 

деце у 

холовима и 

ходницима 

објеката уз 

учешће 

васпитача, 

деце и 

родитеља  
 

Анализа резултата 

самовредновања 

физичке средине у 

односу на стандарде 

квалитета и нове 

Основе програма 

ПВО – перспектива 

деце и васпитача  

Тим за 

самовредновање, 

стручна служба, 

васпитачи  

До децембра 

2020.   

У холовима и 

ходницима свих 

објеката 

предшколске 

установе 

формиране су 

просторне 

целине у складу 

са направљеним 

планом; 

просторне 

целине у 

холовима и 

ходницима се 

свакодневно 

користе за игру 

Непосредан увид, 

фотографисање; 

праћење игре 

деце у 

формираним 

просторним 

целинама 

чланови 

стручног  

актива за 

РП; Тим за 

пројектно 

планирање  

Јануар 2021.  

Тимско планирање 

уређивања 

заједничких 

простора, подела 

улога и одговорности  

 

Тим за пројектно 

планирање, 

стручна служба, 

васпитачи  

 

 

 

 



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ  2020/2021.  ГОДИНУ 
 

123 

 

Информисање 

родитеља путем 

родитељских 

састанака о новим 

Основама програма и 

карактеристикама 

подстицајне средине 

за учење  

Васпитачи, 

стручна служба, 

управа  

и активности 

деце    

Израда и набавка 

потребне опреме и 

материјала 

Управа, 

васпитачи, 

стручна служба, 

техничко особље, 

родитељи  

Опремање 

заједничких простора  

у холовима и 

ходницима и 

формирање 

просторних целина 

  

Васпитачи, 

стручна служба, 

техничко особље 

 

 

ЦИЉ 3: УСКЛАЂИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ И ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА  

 
ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

Развијање 

модела 

транзиције у 

циљу подршке 

Формирање 

Тима за 

транзицију на 

годишњем нивоу  

Васпитно-

образовно веће  

Сваке радне 

године у 

августу  

У установи се 

тимски развијају и 

спроводе групни и 

индивидуални 

Записници са 

састанак тима за 

транзицију, тима 

за ИО, 

чланови 

стручног 

актива за 

развојно 

децембар, 

јун, сваке 

радне године  
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дечијем 

доживљају 

припадности 

новом 

окружењу 

Израда плана 

транзиције деце на 

различитим 

нивоима за 

наредну радну 

годину и 

индивидуалних 

планова 

транзиције  

Тим за 

транзицију  

Август – 

септембар, 

сваке радне 

године  

планови 

транзиције деце на 

различитим 

нивоима (из 

породице у вртић, 

из јасли увртић, из 

вртића у ППГ, из 

ППГ у ОШ) у 

циљу подршке 

дечијем 

доживљају 

припадности 

новом окружењу  

 

 

 

педагошког 

колегијума  

 

 

 

 

планирање, 

Тим за 

развој и 

обезбеђење 

квалитета   

 

 

 

 

Идентификовање 

циљне групе и 

мреже подршке  

Тим за 

транзицију  

Август – 

септембар, 

сваке радне 

године 

Одржавање 

састанака тима и 

спровођење 

планираних 

 активности у 

сарадњи са 

родитељима деце 

и другим актерима 

Тим за 

транзицију, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

родитељи  

У току године  

Припрема 

васпитача и 

техничког особља, 

припрема 

родитеља  

Директор, 

нутрициониста, 

главни 

васпитачи, 

васпитачи  

 

 Организовање 

мирних 

активности за 

децу старијег 

узраста која 

немају потребу 

Испитивање 

потреба деце 

старијег узраста за 

спавањем у вртићу 

(анкетирање 

родитеља) 

Стручна 

служба, 

васпитачи  

Јануар 2021.  Деца старијег 

узраста која 

немају потребу за 

спавањем у вртићу 

учествују у 

планираним 

Непосредан увид, 

фотографисање, 

анализа 

документације  

Чланови 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање  

 

Фебруар 

2021.  
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за спавањем у 

вртићу 
Припрема и 

опремање 

простора за 

организацију 

мирних 

активности са 

децом која не 

спавају  

Директор, 

главни 

васпитачи, 

стручна служба 

мирним 

активностима у 

одвојеном 

простору  

 

 

 

Припрема плана 

активности са 

децом  

Васпитачи, 

стручна служба  

 

 

II ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РАЗВИЈАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА  
 

ЦИЉ 1: СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ  

 
ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

Увођење 

бежичног 

интернета у 

свим објектима 

и радним 

собама 

 

 

 

 

 

 

Обезбеђивање 

финансијсикх 

средстава  

Директор Објекти  

„Суцокрет“, 

„Пчелица“, 

„Ђурђевак“, 

„Цврчак“, 

„Бамби“, 

„Бубамара“ : 

новембар 

2021. 

Сви запослени 

имају приступ 

бежичном 

интернету у 

свом радном 

простору  

Непосредан увид  Чланови 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

децембар 

2021.  

Прављење плана 

набавке и 

расписивање тендера 

Директор, 

службеник за 

јавне набавке  

Склапање уговора са 

провајдером 

Директор 

Спровођење опреме 

и пуштање сигнала  

Техничка 

служба  
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Поступно 

опремање свих 

објеката и 

радних соба 

рачунарском 

опремом  

 

 

 

 

 

Обезбеђивање 

финансијсикх 

средстава 

Директор Објекти  

 „Суцокрет“, 

„Пчелица“, 

„Ђурђевак“, 

„Цврчак“, 

„Бамби“, 

„Бубамара“ 

Септембар 

2021. 

Сви запослени 

имају у својим 

радним собама 

приступ 

рачунарској 

опреми за 

потребе 

васпитно-

образовног рада  

Непосредан 

увид, 

фотографисање 

Чланови 

стручног 

актива за 

развојно 

планирање 

Октобар  

2021. 

Прављење плана 

набавке и 

расписивање тендера  

Директор, 

службеник за 

јавне набавке 

Куповина потребне 

рачунарске опреме  

Директор 

Дистрибуција опреме 

у објектима и радним 

собама  

 

Техничка 

служба, 

руководиоци 

објеката  

Унапређење 

компетенција 

запослених за 

примену 

дигиталних 

технологија у 

васпитно-

образовном 

раду кроз 

интерне 

обуке, учешће 

у пројектима, 

хоризонтално 

учење и обуке 

 

Организовање 

интерних обука за 

запослене у циљу 

развоја дигиталних 

компетенција  

Тим за 

професионални 

развој, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници  

У току сваке 

радне године 

(април 2020. – 

април 2023.) 

Запослени  

примењују и 

интегришу 

технологију у 

непосредном 

васпитно-

образовном 

раду; 

примењују 

дигиталне 

технологије за 

размену 

информација са 

породицом, 

колегама, 

сарадницима;  

користе 

дигиталне 

технологије за 

стручно 

усавршавање. 

Анализа 

педагошке 

документације – 

радне књиге 

васпитача и 

стручних 

сарадника, 

записници са 

састанак тимова, 

стручних актива, 

ВО већа, 

педагошког 

колегијума 

Тим за 

професионални 

развој, 

Стручни актив 

за РП  

 Jun 

2021, 2022, 

2023.  

Учешће запослених у 

онлајн пројектима у 

сарадњи са 

васпитачима из 

других установа (E- 

twinning...)  

Тим за проф. 

развој, тим за 

међународне 

пројекте, 

васпитачи, стр. 

сарадници  

 

У току сваке 

радне године 

(април 2020. – 

април 2023.) 

Организовање 

акредитованих и 

неакредитованих 

обука које се 

реализују онлајн, и 

обука којима је циљ 

развој дигиталних 

компетенција  

Тим за 

професионални 

развој  

У току сваке 

радне године 

(април 2020. – 

април 2023.) 
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ЦИЉ 2: УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ОСОБЉА КРОЗ ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ И РАЗМЕНУ 

СА КОЛЕГАМА УНУТАР И ИЗВАН УСТАНОВЕ И УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРСКИМ УСТАНОВАМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
ЗАДАТАК АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

ИНСТРУМЕНТИ НОСИОЦИ ДИНАМИКА 

Одржавање 

недељних 

састанака тимова 

објеката у циљу 

размене 

информација, 

планирања 

активности, 

заједничког 

учења, критичког 

преиспитивања и 

развијања 

програма 

васпитно-

образовног рада 

– грађења 

заједнице учења  

Информисање 

запослених о 

увођењу новог 

облика  сарадње и 

размене 

информација   

Директор, 

помоћник 

директора, 

главни 

васпитачи, 

стручни 

сарадници  

Август 2021. 

Август 2022. 

Редовно се 

одржавају 

недељни 

састанци 

тимова 

објеката, 

постоји 

сарадња и 

размена 

информација и 

заједничко 

развијање 

програма  

Анализа 

педагошке 

документације – 

записника 

тимова објеката 

и педагошког 

колегијума  

Педагошки 

колегијум, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање  

Децембар 

2020 – 2023. 

Јун 2020 – 

2023.  

 

Одређивање 

термина састанака 

тимова објеката и 

оквирног плана 

рада  

Васпитачи и 

стручни 

сарадници  

Август 2021. 

Август 2022. 

 

Праћење и 

евалуација рада 

тимова објеката   

Педагошки 

колегијум  

Децембар 2020 

– 2023. 

Јун 2020 – 2023.  

 

Организација 

стручних посета 

на годишњем 

нивоу 

предшколским 

установама у 

земљи и 

иностранству у 

циљу 

Прављење плана 

учешћа у стручним 

посетама на 

годишњем нивоу  

Тим за 

професионални 

развој 

запослених  

Август 2021. 

Август 2022. 

У току сваке 

радне године 

реализују се 

најмање две 

стручне посете 

другим 

предшколским 

установама у 

којима 

Анализа 

педагошке 

документације – 

књиге рада 

васпитача и 

стручних 

сарадника, 

записници са 

састанака тимова 

Тим за 

професионални 

развој 

запослених, 

Педагошки 

колегијум, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање  

Децембар 

2020 – 2023. 

Јун 2020 – 

2023.  

 

 

 

 

 

Контактирање 

одабраних ПУ  и 

договор о 

реализацији 

стручних посета 

Помоћник 

директора, 

стручна служба  

У току године 
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хоризонталног 

учења и подршке 

развоју 

компетенција 

запослених 

Одабир учесника и 

припрема за 

стручну посету 

Тим за 

професионални 

развој 

запослених  

У току године  учествују 

различити 

представници 

васпитача, 

стручних 

сарадника и 

управе;  

Учесници 

стручне посете 

примењују 

новостечена 

знања и шире 

моделе добре 

праксе путем 

хоризонталног 

учења у 

установи. 

и актива  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализација 

стручне посете и 

евалуација 

Тим учесника 

стручне посете  

У току године  

Припрема приказа 

садржаја стручног 

усавршавања и 

могућности 

примене у 

установи 

Тим учесника 

стручне посете  

У току године, 

након сваке 

реализоване 

стручне посете  

Израда 

предлога 

пројеката у 

сарадњи са 

установама и 

организацијама 

у земљи и 

иностранству, 

конкурисање за 

обезбеђивање 

средстава за 

њихову 

реализацију  и 

учешће 

предшколске 

Праћење понуде 

актуелних 

конкурса за 

финансирање 

домаћих и 

међународних 

пројеката у 

области 

образовања  

Тим за 

међународне 

пројекте  

У току године, 

сваке радне 

године  

Предшколска 

установа 

редовно 

учествује на 

конкурсима за 

финансирање 

пројеката и 

остварује путем 

пројеката 

сарадњу са 

образовним 

установама у 

земљи и 

иностранству  

 

 

 

Анализа 

документације – 

записник Тима за 

међународне 

пројекте, Тима за 

професионални 

развој 

запослених, 

Педагошког 

колегијума , 

анализа 

пројектне 

документације   

 

 

 

 

Педагошки 

колегијум, 

Стручни актив 

за развојно 

планирање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

2020 – 2023. 

Јун 2020 – 

2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

Фондацијом 

Темпус и другим 

релевантним 

организацијама и 

учешће у обукама 

за писање 

пројеката  

Тим за 

међународне 

пројекте, Тим 

за 

професионални 

развој 

запослених  

У току године, 

сваке радне 

године 
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установе у 

одобреним 

пројектима у 

циљу 

унапређивања 

квалитета рада 

установе и 

услова за 

боравак деце 

Писање предлога 

пројеката и 

конкурисање за 

њихово 

финансирање код 

домаћих и 

међународних 

донатора  

Тим за 

међународне 

пројекте  

У току године, 

сваке радне 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У току године, 

сваке радне 

године 

 

 

 

Учешће 

представника 

установе у 

одабраним 

пројектима и 

сарадња са 

образовним 

установама у 

земљи и 

иностранству  

Управа, 

васпитачи, 

стручни 

сарадници и 

сарадници  

      

 

                        

 



XV  АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА УСТАНОВЕ 

НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА У ОБЛАСТИ 

„ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД – ФИЗИЧКА СРЕДИНА“ 

 
1. ЦИЉ:  

 

Стварање подстицајне физичке средине за учење и развој деце у свим 

расположивим просторима предшколске установе  

1. ЗАДАТАК Формирање и опремање просторних целина у радним собама: 

- за конструисање,  

- за осамљивање и скривање,  

- за визуелне уметности, 

- за симболичку игру, 

- литерарна, 

- сензорна/истраживачка, 

- за покрет и звук, 

- кинестетичка (јасле)  

АКТИВНОСТИ  

- тимско промишљање о начину коришћења 

простора радне собе – на основу резултата 

самовредновања, упитника и летаратуре 

- истраживање дечије перспективе о простору радне 

собе – омиљена места за игру, шта им се допада, а 

шта не, шта им недостаје...  (мапе, туре, 

фотографисање, цртеж, интервју...) 

- посматрање дечије игре у простору радне собе – 

како користе простор, где се групишу у игри... 

- информисање родитеља путем родитељских 

састанака о новим Основама програма и 

карактеристикама подстицајне средине за учење 

- тимско планирање уређивања простора радне собе 

– у сарадњи са колегиницама, стручним 

сарадницима, децом и родитељима 

- израда и набавка потребне опреме и материјала 

- формирање нових просторних целина у радној 

соби и опремање постојећих – уношење 

природних, неструктурираних и 

полуструктурираних материјала  

- праћење активности деце у формираним 

просторним целинама и њихово преобликовање и 

мењање у зависности од интересовања деце и 

потреба васпитно-образовног процеса 

(усклађивање са актуелним темама и пројектима) 

ВРЕМЕ:  

септембар – 

децембар 2020. 

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ  

стручна служба и васпитачи 

ДОКАЗИ О 

УСПЕХУ 

У свакој радној соби постоје најмање 4  јасно одређене и опремљене 

просторне целине које деца свакодневно користе за игру и истраживање.  

2. ЗАДАТАК: 

 

Формирање просторних целина за учење и игру деце у холовима и 

ходницима објеката уз учешће васпитача, деце и родитеља 

АКТИВНОСТИ:  

- тимско промишљање о начину коришћења 

расположивог простора у холовима и ходницима 

вртића као простора реалног програма – састанци 

тимова објеката, различите технике (мапирање, 

брејнсторминг...)  

- истраживање дечије перспективе о простору у 

ВРЕМЕ: 

септембар – 

децембар 2020. 
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холовима и ходницима употребом различитих 

техника (мапе, туре, фотографисање, цртеж, 

интервју...) 

- информисање родитеља путем родитељских 

састанака о новим Основама програма и 

карактеристикама подстицајне средине за учење 

- тимско планирање уређивања заједничких простора, 

подела улога и одговорности  

- израда и набавка потребне опреме и материјала 

- опремање заједничких простора у холовима и 

ходницима и формирање просторних целина 

- праћење активности деце у формираним 

просторним целинама и њихово преобликовање и 

мењање у зависности од интересовања деце и 

потреба васпитно-образовног процеса (усклађивање 

са актуелним темама и пројектима)  

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ: 

васпитачи, стручни сарадници, руководиоци објеката, чланови тима за 

пројектно планирање  

ДОКАЗИ О 

УСПЕХУ: 

Формиране су различите просторне целине у холовима и ходницима свих 

објеката предшколске установе и свакодневно се користе за игру, 

практично-животне ситуације и планиране ситуације учења.  

3. ЗАДАТАК: Формирање и опремање просторних целина за игру и учење деце у 

двориштима свих објеката предшколске установе уз учешће деце, васпитача 

и родитеља.  

АКТИВНОСТИ:  

- тимско промишљање о начину коришћења 

расположивог простора у дворишту вртића као 

простора реалног програма – састанци тимова 

објеката, различите технике (мапирање, 

брејнсторминг...)  

- истраживање дечије перспективе о простору у 

дворишту вртића употребом различитих техника 

(мапе, туре, фотографисање, цртеж, интервју...) 

- информисање родитеља путем родитељских 

састанака о новим Основама програма и 

карактеристикама подстицајне средине за учење 

- тимско планирање уређивања дворишта вртића, 

подела улога и одговорности  

- израда и набавка потребне опреме и материјала 

- опремање дворишта вртића опремом и 

материјалима и формирање различитих просторних 

целина 

- праћење активности деце у формираним 

просторним целинама у дворишту и њихово 

преобликовање и мењање у зависности од 

интересовања деце и потреба васпитно-образовног 

процеса (усклађивање са актуелним темама и 

пројектима)  

ВРЕМЕ: 

септембар – 

децембар 2020. 

 

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ: 

васпитачи, стручни сарадници, руководиоци објеката, чланови тима за 

пројектно планирање  

ДОКАЗИ О 

УСПЕХУ: 

Формиране су различите просторне целине у двориштима свих објеката 

предшколске установе и свакодневно се користе за игру, практично-

животне ситуације и планиране ситуације учења. 

4. ЗАДАТАК:  Организовање хоризонталног учења и размене на нивоу различитих 

објеката и васпитних група на тему уређења подстицајне средина за учење 
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АКТИВНОСТИ: - представљање на стручним активима примера добре 

праксе у уређењу средине за учење  

- организовање угледних активности са дискусијом и 

анализом– приказ пројеката, посматрање дечијих 

активности у просторним целинама  

ВРЕМЕ:  

децембар 2020. 

октобар 2020. – 

мај 2021. 

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ:  

тим за стручно усавршавање, помоћник директора, стручна служба  

ДОКАЗИ О 

УСПЕХУ:  

Стручни активи су се на састанку бавили приказом примера из праксе 

уређења физичке средине уз анализу и дискусију. У сваком полугодишту 

реализоване су угледне активности – приказ пројеката и посматрање 

дечијих активности у просторним целинама (најмање 5 активности у сваком 

полугодишту у различитим објектима). 

 

5. ЗАДАТАК:  Организовање хоризонталног учења и размене на тему уређења подстицајне 

средине за учење кроз стручне посете другим предшколским установама 

АКТИВНОСТИ: - контактирање одабраних ПУ из окружења и договор 

о реализацији стручних посета 

- одабир учесника и припрема за стручну посету 

- реализација стручне посете и евалуација 

- припрема приказа садржаја стручног усавршавања и 

могућности примене у установи 

ВРЕМЕ:  

октобар 2020. – 

јун 2021.  

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ: 

тим за стручно усавршавање 

ДОКАЗИ О 

УСПЕХУ: 

Реализоване су две стручне посете установама у окружењу у складу са 

планом – у 1. и 2. полугодишту. 

6. ЗАДАТАК:  Простори локалне заједнице користе се као место за учење кроз заједничке 

активности деце и одраслих 

АКТИВНОСТИ: - Израда мапе учења у локалној заједници за сваку 

васпитну групу – мапирање ресурса у сарадњи са 

родитељима (родитељски састанак, радионица), као 

и партнера/експерата у локалној заједници  

- Примена пројектног приступа учењу и планирање 

активности  истраживања у локалној заједници 

(инструмент: сценарио за учење кроз истраживање 

изван вртића, ПУ „Маштоленд“) 

ВРЕМЕ:  

септембар – 

октобар 2020. 

 

октобар 2020. – 

јун 2021.  

ОДГОВОРНЕ 

ОСОБЕ: 

васпитачи, стручни сарадници  

ДОКАЗИ О 

УСПЕХУ: 

У свим припремним, старијим и мешовитим васпитним групама васпитачи 

редовно реализују посете и учење кроз истраживање у локалној средини 

кроз примену елемената пројектног приступа.  
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XVI ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА РАДНУ 2020/21. ГОДИНУ 

 
ПРЕДМЕТ  

САМОВРЕДНОВАЊА 

1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД  

СТАНДАРДИ:  

1.2. Социјална средина подстиче учење и развој деце. 

1.3. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

је у функцији подршке дечјем учењу и развоју.  
3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПРОФЕСИОНАЛНA 

ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА 

СТАНДАРД: 

3.1. Установа подстиче професионалну комуникацију. 

ПРЕДВИЂЕНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

ИНСТРУМЕНТИ 

Анализа стандарда квалитета 

и индикатора у кључној 

области 

тим за 

самовредновање 

октобар 2020. Стандарди квалитета 

рада предшколских 

установа 

Израда инструмената за 

самовредновање 

тим за 

самовредновање 

октобар 2020. Стандарди квалитета 

рада предшколских 

установа, Водич за 

самовредновање 

Израда плана прикупљања 

података  

тим за 

самовредновање  

октобар 2020. Водич за 

самовредновање   

Прикупљање података  тимови васпитача 

и медицинских 

сестара, стр. 

сарадници 

новембар – 

децембар 2020. 

чек-листе, упитници, 

протоколи посматрања, 

анализа документације  

Анализа прикупљених 

података, процена нивоа 

остварености по стандардима 

квалитета. Уочавање јаких 

страна и области које треба 

унапредити. 

тим за 

самовредновање 

јануар – 

фебруар 2021.  

квалитативна и 

квантитативна обрада 

података   

Сачињавање извештаја о 

извршеном самовредновању 

са предлогом мера за 

унапређење квалитета рада 

установе 

тим за 

самовредновање  

фебруар, март 

2021. 

резулатати 

самовредновања  

Подношење извештаја ВО 

већу, педагошком 

колегијуму, савету родитеља 

и управном одбору 

координатор тима 

за 

самовредновање, 

директор   

април 2021.  извештај о 

самовредновању  

Израда акционог плана за 

унапређивање рада установе 

у одређеној области 

квалитета 

тим за 

самовредновање  

април 2021. Извештај о 

самовредновању  

Спровођење акционог плана  директор, стручни 

сарадници, 

васпитачи, 

медицинске 

сестре    

април – јун 

2021. и даље  

покретање конкретних 

активности, праћење 

реализације, 

извештавање о 

постигнутим 

резултатима, поређење 
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XVII  ПЛАН ПРОГРАМА МЕНТОРСТВА 
 

Васпитач-приправник је у свом раду највише упућен на васпитача-ментора, 

којег му је решењем одредио директор на основу мишљења педагогшког колегијума. 

Циљ остваривања програма менторства је обезбедити подршку и унапређење 

професионалних компетенција васпитача-приправника, увођењем у самостални 

васпитно-образовни рад. 

За реализацију програма увођења у самостални васпитно-образовни рад 

васпитача- приправника одговорни су ментор, стручни сарадник и директор.  

Задаци васпитача-приправника су: 

1. Консултовати се са ментором о свим сегментима ВОР-а, приликом 

остваривања васпитно-образовних задатака. 

2. Присуствовати раду ментора и омогућити увид ментору у све сегменте 

сопственог рада. 

3. Следити препоруке добијене од мантора за даље остваривање послова и 

задатака у оквиру радних обавеза. 

4. Проћи кроз проверу оспособљености за самостално извођење ВОР-а путем 

комисијског испита у установи и испита за лиценцу. 

5. Водити евиденцију о свом раду. 

 

1. Остваривање ВОР-а уз консултације са ментором о начину рада у 

свим сегментима: 

 
1.1. у планирању и програмирању ВОР-а 

1.2. приликом праћења развоја и постигнућа деце 

1.3. у раду са децом са  тешкоћама у развоју 

1.4. код различитих врста сарадње 

1.5. у професионалном развоју 

 

1.1. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

- упознати се са структуром програма 

- приликом планирања и програмирања рада са децом – усклађивати однос 

између васпитно-образовног циља, задатака и садржаја 

- планирати облике и методе рада 

- усклађивати програм са развојним нивоом групе 

- унети у програм рад на обликовању средине за учење и развој деце 

- планирати разноврсне типове активности 

- планирати активности за различите нивое знања ради индивидуалног 

приступа 

- планирати набавку и примену средстава, играчака, литературе за рад са 

групом 

- водити континуирану самоевалуацију остварења програма рада приправника  

 

1.2. Праћење развоја и постигнућа деце 

- дечија постигнућа вредновати језиком позитивне скције 

- примењивати различите начине давања подршке дечијем напредовању 

- подржавати дечију иницијативу 

- са децом успоставити емпатски говор 
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- примењивати различите начине остваривања дечијих интересовања 

- редовно давати деци повратне информације о њиховом постигнућу 

- створити атмосферу толеранције у групи 

- осамостаљивати децу у руковању средствима и материјалима 

- прихватити дечије грешке као прилику за дететов развој и даље напредовање 

 

1.3. Рад са децом са тешкоћама у развоју 

- остваривати атмосферу прихватања различитости у групи приликом 

укључивања деце са посебним потребама у васпитно-образовни процес  

- организовати средину у функцији подстицања дечијег интересовања 

- остваривати индивидуални приступ деци у ВОП-у 

- континуирано пратити индивидуално напредовање деце  

 

1.4. Примена различитих врста и облика сарадње       

1.4.1. Остваривање сарадње са породицом  

- стварање атмосфере међусобног поверења 

- поштовање приватности дечије породице 

- стварање партнерских односа са родитељима 

- остваривање различитих облика сарадње са породицом (инд.разговори, 

групни разговори, пано, вођење играоница, радионица....) 

1.4.2. Сарадња са колегама 

- учествовање у тимском раду 

- међусобно уважавање 

- прихватање различитости у мишљењу 

 

1.5. Лични професионални развој 

1.5.1. упознавање са елементима професионалног развоја васпитача 

- упознавање са облицима стручног усавршавања 

- упознавање са начином планирања личног стр.усавршавања 

- упознавање са стручним органима установе и учешће у раду  

 

1.5.2. упознавање са прописима из образовања и васпитања 

- упознавање са врстама прописа који се примењују у ПУ 

- упознавање са правима и дужностима васпитача 

- упознавање са сврхом и начином вођења педагошке документације 

- упознавање са начином чувања поверљивих података о детету, породици 

1.5.3. лично стручно усавршавање приправника 

- учешће у различитим облицима стручног усавршавања 

- праћење стручне литерауре 

- вођење документације о личном стручном усаврашавању 

 

2. Развијање васпитно-образовног процеса на основу увида и препорука 

ментора 

 
2.1.  индивидуални разговор са ментором  

2.2. праћења  активности 

2.3. рада на документацији 

2.4. послови  везани за припрему  испита 

 

2.1. индивидуални разговори са ментором 
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Ментор са приправником разговара ос вим сегментима ВОР-а, током године. 

Приправник има парво и обавезу да ментору постави мноштво питања и обрнуто. 

Приправник има обавезу да следи препоруке које добије од ментора. 

 

2.2.праћење активности 

- присуствовање приправника различитим типовима активности у раду 

ментора, како са децом, тако и са родитељима  (12 сати и више) 

- посматрање приправниковог вођења различитих типова активности како са 

децом, тако и са родитељима од стране ментора (12 сати и више) 

2.3. Рад на документацији 

- вођење књиге рада васпитача 

- редовно писање дневних припрема за рад 

- вођење евиденције о разговорима са ментором, његовим посетама, 

снимањима активности и препорукама, као и својим посматрањима рада 

ментора 

- вођење и друге различите педагошке документације 

- увид у прописе из области васпитања и образовања и примену у пракси 

2.4. Послови  везани за припрему полагања испита васпитача-приправника 

- избор теме за комисијски испит у вртићу, уз консултaције са ментором 

- вођење активности пред комисијом у установи 

- припрема испита за лиценцу 

2.5. Оцењивање приправниковог остварења датих препорука од стране ментора 

- повремено оцењивање приправника од стране ментора, током више сусрета 

 

3. Вођење евиденције ментора о раду с приправником у дневнику о 

васпитачу – приправнику 

 
3.1. месечни план рада са приправником и евиденција временског остваривања рада са 

приправником 

3.2. запажања ментора о раду приправника и препоруке за даље напредовање у 

осамостаљивању 

3.3. месечни план рада са приправником и евиденција временског остваривања рада са 

приправником 

- договори са приправником о свим задацима и сусретима за сваки наредни 

месец унапред 

- остварени индивидуални контакти са приправником – датум, трајање 

- остварени састанци са приправником у оквиру стручног тима – датум 

трајање 

- вођење евиденције о огледним активностима ментора за приправника – 

датум, трајање 

- вођење евиденције о увидима ментора у приправникове активности са децом 

– датум, трајање 

- регистровање заједничког рада са приправником и родитељима деце  

- евидентирање датума увида у педагошку документацију приправника 

 3.2. запажања ментора о раду приправника и препоруке за даље напредовање у 

осамостаљивању 

- информације о темама, облицима рада, методама и врстама огледних 

активности  

- извештаји са праћења приправникових активности са децом 

- извештаји са праћења приправникових  активности са породицом 
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- запажања о приправниковој комуникацији са свим учесницима ВОР-а 

- запажања о приправниковој активности у стручном тиму 

- запажања о приправниковој педагошкој документацији 

- запажања о приправниковом стручном усавршавању 

- бележење свих препорука приправнику и описних оцена приправниковог 

остваривања препорука 

Фазе у реализацији програма су: 

 

1. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИПРАВНИКА-медицинских сестара-васпитача и васпитача 

који испуњавају услов за полагање испита за лиценцу, а ангажовани су у Установи. 

2. ПРЕДЛОГ И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА- предлажу се и именују ментори и утврђују 

задаци ментора у односу на припрему приправника. Улога ментора је да информише, 

прати и усмерава васпитача приправника у току трајања програма увођења у посао. 

3. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО- стручне консултације са приправницима и 

менторима. Приправник и ментор израђује план увођења приправника у посао и 

периодично их евалуирају. 

4. ПРАЋЕЊЕ РАДА ПРИПРАВНИКА И УВОЂЕЊЕ У ПОСАО- припрема и 

реализација 12 активности са децом (приправник и ментор), као и других активности 

предвиђених Индивидуалним планом увођења приправника у посао. 

5. ПРОВЕРА САВЛАДАНОСТИ ПРОГРАМА-реализоваће се кроз припрему, извођење 

и одбрану одговарајућег облика ВОР-а у оквиру изабране теме (обавезна је писана 

припрема која треба да садржи податке о групи, тему, задатке, могући ток ативности, 

облике рада са децом, улогу васпитача). Поступак провере је следећи: формирање 

Комисије, избор теме и облика ВОР-а, извођење активности са децом и њена одбрана. 

 

 

XVIII  ПЛАН ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКОГ РАДА 
 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ОДГОВОРНА ОСОБА 

Тимска израда плана 

инструктивно-педагошког рада  
октобар 2020. педагошки колегијум  

месечно реализовање 

инструктивно педагошког рада  
по утврђеном плану  

стручни сарадници, 

директор, помоћник 

директора 

саветодавни рад са вапитачем, 

давањем повратне информације о 

посећеној активности, као и 

предлагање мера за унапређење 

праћеног сегмента рада  

након сваког педагошко 

инструктивног рада 

стручни сараднк 

психолог, педагог,  

директор 

помоћник директора. 

Написани извештаји о 

реализованим инструктивно-

педагошким надзорима 

на крају првог полугодишта, 

на крају програмске године 

стручни сарадник, 

директор, помоћник 

директора 

Извештавање Васпитно 

образовног већа и анализа 
на крају програмске године 

стручни тим, директор, 

помоћник директора 

 

 У реализацији педагошко-инструктивног рада користи се индивидуални и 

групни облик саветодавног рада (када се уводи нека новина у рад или постоји неки 

заједнички проблем), као и хоризонтална евалуација. Индивидуални облик jе 

најдоминантнији облик указивања педагошко-инструктивне помоћи васпитачима. 

Примењује се на свим битним етапама извођења васпитно-образовног рада (избор 
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адекватних метода,  селекцију одређених средстава и дидактичких медија; избор и 

израду дидактичких материјала за индивидуализацију,  наставног рада, васпитну 

средину, избор одговарајућих техника и инструмената, реализација,  мотивација деце, 

комуникација и сл.).  

Циљ инструктивно-педагошког рада је  да се оствари општи увид у ВОР и 

унапреди квалитет, да се помогне млађим и неискусним васпитачима,  да се сагледа 

квалитет припремања и планирања васпитача за васпитно-образовни  процес, да се 

вреднују области квалитета, подстицање развоја и напредовања децем сарадња са 

породицом и друштвеном заједницом, вођење документације, стручно  усавршавање и 

примену,   и др. Инструктивно-педагошки увид се најављује васпитачу и мед.сестри-

васпитачу и заједнички договара. 

Указивање педагошко-инструктивне помоћи претпоставља претходну анализу 

документације (дневника рада,  белешки и портфолија  за праћење рада и развоја 

детета, дечијих продуката). 

Повратна информација се даје на прихватљив начин како би се  изнеле и  позитивне и 

негативне стране посматране и анализиране активности, убрзо након посећене 

активности, путем писаног и образложеног извештаја, без присуства других, уз  

неговање  и уважавање личног става васпитача, сваку  примедбу, сугестију и предлог 

треба стручно образложити.     

 

 

 

XIX ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСНОВА СОЦИЈАЛНОГ 

РАДА 
 

Установа нема ангажованог социјалног радника. Социјални рад се обавља на 

нивоу појединца, групе и установе. Обављају га стручна служба ,медицинске сестре, и 

васпитачи у сарадњи са Центром за социјални рад “Дунав“ и невладиним 

организацијама. 

Установа ће настојати да у складу са својим могућностима и исказаним потребама 

породица на различитим програмима предшколског васпитања и образовања,пружи 

превентивне активности чији је циљ спречавање, рано откривање или превазилажење 

социјалних проблема. 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Упис деце из друштвено 

осетљивих група 

Конкурс за упис деце,                        

на предлог Цента за 

социјални рад „Дунав“, 

Диретор, Комисија за 

упис деце,стручна 

служба 

април,мај, 

током 

године по 

потреби 

Обезбеђивање бесплатног 

боравка за децу из 

осетљивих група 

Подношење захтева 

општини Инђија – 

одељењу за друштвене 

делатности 

Директор 

Админис. служба, 

стручна служба 

васпитачи 

 

септембар,

током 

године 

Обезбеђивање бесплатног 

боравка за треће,четврто и 

свако наредно дете 

Подношење захтева 

општини Инђија – 

одељењу за друштвене 

делатности 

Директор 

Админис. служба, 

стручна служба, 

васпитачи 

 

септембар,

током 

године 

Стварати једнаке 

могућности за самосталан 

живот и подстицати на 

социјалну укљученост 

Пружање додатне 

васпитно-образовне и 

психосоцијалне 

подршке  

Стручни сарадници, 

васпитачи,                       

Тим за инклузивно 

образовање 

током 

године 
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деце из друштвено 

осетљивих група  

 

Сарадња са Центром за 

соц. рад “Дунав са циљем 

израде програмаза 

заштиту деце, за поједину 

децу 

Организовање 

заједничких састанака 

представника ЦЗСР и 

Установе 

Стручни сарадници, 

васпитачи, 

представници ЦЗСР 

током 

године 

Развијање мотивације за 

помагање детету које има 

развојне тешкоће ( на 

начин примерен узрасту) 

Радионице за децу 

Сликовнице и приче за 

децу 

Васпитачи, 

стручни сарадници 

током 

године 

Обележавање Дечије 

недеље, 

Међународног дана 

детета, 

међународног дана особа 

са сметњама у развоју, 

Радионице за децу, 

изложба дечијих радова, 

позоришне представе, 

 

Васпитачи, 

стручни сарадници, 

Тим за инклузивно 

образовање, 

октобар, 

новембар, 

децембар, 

Права деце, активности у 

Дечијој недељи 
Панои  за родитеље 

Педагог, психолог, 

васпитачи 
октобар, 

Испитивања потреба 

родитеља и деце 
Анкета за родитеље 

Васпитачи, 

 
X месец 

Саветодавни рад са 

родитељима-старатељима 

дце која имају тешкоће у 

развоју, 

Саветодавни рад 
Стручни 

сарадницници 

Током 

године 

Обезбеђење 

равноправности  у погледу 

потребе деце и родитеља 

Формирање васпитно-

образовних група 

Стручнаа служба 

Комисија за упис деце 

август, 

септембар, 

Организовање социјално-

хумане активности 

засноване на 

узајамности,помоћи и 

самопомоћи људи 

Пружање помоћи  

хуманитарне  акције 

Директор, 

васпитачи, 

медицинске  сестре-

васпитачи 

Током 

године 

Опремање објеката, 

дворишта,просторних 

целина, 

Спонзорство и 

донаторство 

Привредни субјекти, 

појединци, 

родитељи, 

Током 

године 

Потреба породице и све 

информације о животу и 

раду Установе 

Локални медији, 

Сајт  Установе 

Фб-страница Установе, 

часопис Установе  

„Путић кроз вртић“ 

Директор, 

Тим за маркетинг, 

Током 

године 

Систематски прегледи,  

Развојно саветовалиште, 

Посете педијатра, 

Посете физијатра, 

Посете офтамолога, 

Сарадња са Домом 

здравља 

Директор,  

Превентивна служба, 

васпитачи, 

Током 

године 

Помоћ породицима  у 

виду одеће, обуће, хране, 

хигигенског  прибора 

Сарадња са Црвеним 

крстом 

Васпитачи, 

Медицинске  сестре, 

Током 

године 

Спречавање хигијенског и 

васпитног занемаривања 
Превентивни прегледи 

Превентивна служба, 

Васпитачи, 

 

Током 

године 

Стимулација говора деце и 

превенција говорно 
Говорно-језичке вежбе Логопед 

Током 
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језичких поремећаја године 

Превенција телесних 

деформитета 
Корективне вежбе 

Превентивна служба, 

Медицинске  сестре 

Током 

године 

 

 

XX ИСХРАНА 
 
 Исхрана ће се планирати и организовати у складу са Правилником о ближим 

условима и начину остваривања исхране деце у предшколским установама.Структура 

дневне исхране треба да обезбеди адекватно задовољење енергетских и нутритивних 

потреба деце. 

Појединачни оброци ће се сервирати у одређеним временским интервалима у складу са 

физиолошким потребама деце при чему ће се поштовати временски размак од три сата 

између оброка па ће се ручак служити након поподневног одмора у термину од 13:30 

часова. 

Јеловници ће бити  састављани месечно у складу са сезонским намирницама и 

свакодневно ће бити на увиду родитељима. Деци ће бити обезбеђена  три оброка и 

воћна ужина одговарајуће процентуалне заступљености и временске распоређености за 

децу која бораве од 9 – 10 сати и два оброка и воћна ужина за децу која у предшколској 

установи бораве од 5-6 сати. 

 Доручак 25 % 

 Ужина 10 % 

 Ручак 30 % 

 Мала ужина 10 % 

 Исхрану  ћемо реализовати у једној централној кухињи у објекту Сунце.  Из 

централне кухиње врши ће се дистрибуција оброка  у 11 објеката на територији 

општине Инђија. Планирање јеловника ће бити вршено на основу количина и врста 

намирница  испоручених од стране тендерски изабраних добављача у поступку јавне 

набавке. Један од приоритених задатака је и обезбеђивање и унапређење исхране деце 

са специфичним нутритивним захтевима. 

 

 

XXI ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ШИРЕГ ЗНАЧАЈА И 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 
  

Путем културних и јавних манифестација, осим што се промовише делатност Установе, 

остварују се и постављени задаци у оквиру васпитно-образовног рада са децом, као и 

задаци постављени у оквиру програма сарадње са родитељима. Овај вид активности 

одвијаће се на нивоу васпитних група и објекта, на нивоу Установе и на нивоу града. 

У табели је приказан предлог неких од активности и манифестација, а план се 

свакако може употпуњавати према интересовањима деце, васпитача и родитеља. 

Време Активности Носиоци 

септембар 

октобар 

 

Дечја недеља , прва недеља октобра               

Месец књиге - продајна изложба књига        

Светски дан хране ,16.10.                          

Васпитачи                                             

Стручни сарадници 

Помоћник директора  
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Дани меда                                                   

Мини  крос                                                                   

Јесењи карневал                                                                         

Ликовни конкурси ''Храна и дојење'' 

Главни васпитачи 

Новембар 

 

 

Међународни дан науке и мира ,11.11.   

Светски дан детета ,20.11.                               

Светски дан доброте, 13.11.                            

Еколошке активности                                                                  

Међународни дан толеранције , 16.11 

Васпитачи 

Помоћник директора  

Стручни сарадници 

Децембар-

јануар 

Светски дан мира , 01.01.                                           

Дан без дуванског дима,31.01.                                

Први дан зиме , 21.12.                               

Новогодишња представа                                    

Новогодишњи базар                                                           

Свети Сава-дан духовности , 27.01. 

Васпитачи 

Родитељи 

Помоћник директора  

Стручни сарадници 

фебруар Дан заљубљених , 14.02. 

Дан кућних љубинаца , 20.02. 

Васпитачи                         

Стручни сарадници  

Помоћник директора  

март У сусрет пролећу                                                      

Дан пролећа ,20.03.                                               

Светски дан вода , 14.03.                                           

Дан жена -дружење са мајкама, бакама, 

приредбе..08.03.                                             

Ликовни конкурс:“Сестру и брата желим” 

Васпитачи 

Помоћник директора  

Стручни сарадници 

Април Међународни дан дечије књижевности , 

02.04.                                                            

Светски дан здравља , 07.04.                                           

Дани Установе                                               

Приредба поводом Дана Установе (25.април)                                                         

«Ал је леп овај свет» Нови Сад                                    

Дан планете земље ,22.04.                                                     

Светски дан књиге , 23.04. 

Васпитачи 

Директор 

Стручни сарадници  

Главни васпитачи 

Помоћник директора  

Мај 

 

 

Смотра драмског стваралаштва 

предшколских установа Срема                     

Републичка смотра драмског стваралаштва 

предшколаца – Мајске игре, Бечеј                                                       

Међународни Дан породице , 15.05.   

Међународни дан спорта, 25.05.                           

Светски дан борбе против пушења ,31.05.                                                           

Народна традиција 

Васпитачи 

Директор 

Стручни сарадници  

Помоћник директора  

Главни васпитачи 

јун  Фестивал сценског стваралаштва деце пред.  

узраста                                                            

Светски дан животне средине , 05.06.   

Светски дан хране ,15.06. 

Васпитачи                     

Директор                         

Помоћник директора  

Стручни сарадници        

Главни васпитачи 

 

Напомена : У случају измењених услова рада и затварања предшколских установа ,све 

важне датуме које смо планирали да обележимо , реализоваћемо електронски , путем 

различитих канала комуникације (вибер групе,фејсбук групе ,мејлом и сл.)  
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ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА У ПРИРОДИ У РАДНОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 

 

 Излет подразумева једнодневни заједнички одлазак деце припремних 

предшколских група у пратњи васпитача, превентивне сестре, стручних сарадника и 

стручног вође пута. Излет реализује предшколска установа у сарадњи са туристичком 

агенцијом. 

            У радној 2019/2020.години планиран је једнодневни излет ,у мају месецу, за 

децу припремног предшколског програма на релацији Инђија - Салаш Лујза у Белом 

Блату (општина Зрењанин), али због проглашења ванредног стања у РС због епидемије 

корона вируса (од 15.03. до 6.05.2020.) излет није реализован. 

 На предлог актива припремних предшколских група, Васпитно образовно веће је 

донело одлуку  да се планирани излет на релацији Инђија – Салаш Лујза реализује у 

радној 2020/2021. години у месецу априлу, како би деца боравила у природи по лепом, 

сунчаном и сувом времену. 

 Салаш Лујза, пољопривредно газдинство се налази у Белом Блату, општина 

Зрењанин. Домаћини су пријатни и гостољубиви. Све је чисто и дивно уређено. Салаш 

је пун разноликих животиња од мангулица, магарца, коза, оваца, ћурака па све до 

голубова лепезана. Салаш Лујза деци пружа могућност да стекну нова знања, да 

истражују и једноставно уживају у природи и пријатном амбијенту. Деца имају 

прилику да бораве  у малом зеленом кутку, далеко од градске вреве и гужве, да се 

друже са домаћим животињама. 

            Једнодневни излет се организује са циљем богаћења непосредног искуства деце, 

развоја  социјализације, самосталности, развоја вештине комуникације, успостављања 

ближих међусобних односа у групи,рекреативно-здравственог боравка деце у природи. 

 

XXII ПРАЋЕЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНA РАДА УСТАНОВЕ 
 

Праћење реализације активности које су планиране Годишњим планом рада, 

остварује се кроз:  

 
Р. 

бр 

 

САДРЖАЈ 

ПРАЋЕЊА 

 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

 

НОСИОЦИ 

 

ДИНАМИКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1. 

 

Васпитно 

образовни 

рад 

(програмске 

активности) 

Увид у дневнике 

рада 

Присуствовање  

активностима 

 

стручни сарадници, 

директор 

децембар/мај/јун/токо

м године, по потреби 

2.  Инклузивно 

образовање 

Увид у 

документацију/мере 

индивидуализације 

/педагошки 

профил/ИОП; радна 

књига васпитача и 

стручних сарадника, 

Евиденција тима за  

инклузивно  

образовање, 

Тим за инклузивно  

образовање 

Тим за подстицање 

даровитости код деце 

Стручна служба 

Васпитачи 

Медицинске 

сестре  

васпитачи 

Директор  

током године, мај/јун 
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Евиденција тима за 

подстицање 

даровитости деце 

 

3.  Заштита деце 

од насиља 

 

 

Евиденција тима , 

Књига рада 

васпитача, 

документација, 

писани материјал, 

записници, 

извештаји, "Безбедно 

дете", Акциони 

план-мере за 

унапређивање` 

Тим за заштиту деце од 

дискриминације,насиља

, злостављања и 

занемаривања, директор 

током године 

4.  Одмор и 

рекреација  

деце 

Извештаји васпитача 

након реализованих 

путовања 

Васпитачи који 

реализују путовања 

током године 

5.  Различити 

облици и 

програми 

рада 

Извештаји са 

радионица, записник  

тима за различите 

облике и програме 

рада, 

евалуациони листови 

Тим за различите 

облике и  програме 

рада,  

васпитачи 

током године 

6.  Здравствена 

заштита 

Извештај 

кординатора за пзз, 

Извештаји Завода за 

јавно здравље 

Тим за превентивну 

здравствену заштиту 

током године 

7. Стручно 

усвршавање 

Записници већа, 

актива, евиденција о 

присуству 

семинарима, 

трибинама;уверења 

са стручних сусрета, 

извештаји са 

студијских путовања 

Тим за професионални 

развој 

током године 

8.  Стручни 

органи 

Записници са 

одржаних састанака, 

присуство на 

састанцима, анализа 

реализованих тема; 

Руководиоци актива, 

педагошки колегијум 

током године, мај/јун 

9. Сарадња са 

родитељима  

и локалном 

средином 

Анализа 

документације, 

књига рада 

васпитача и стручног 

сарадника; 

извештаји и 

евалуације 

радионица, 

играоница 

саветодавног рада, 

трибина и др. 

Помоћник директора, 

стручна служба, 

педагошки колегијум 

током године 

10

. 

Културне и 

јавне  

манифестаци

је 

 

Извештаји васпитача 

о реализованим 

манифестацијама и 

учешћу деце 

Помоћник директора, 

стручна служба, 

педагошки колегијум, 

тим за маркентинг 

током године 
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Други део праћења односи се на вредновање и самовредновање што подразумева 

укључивање тима за вредновање у активности на нивоу Установе. Самовредновање и 

вредновање рада Установе је процес који има за циљ унапређивање рада, прихватање 

одговорности и сагледавање могућих праваца развоја и промена у раду Установе. 

 

 

XXIII ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА ОСТВАРИВАЊА 

НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА ДЕЦОМ У ОДРЕЂЕНОМ ПЕРИОДУ 

(МОДЕЛ 3) 

1. МОДЕЛ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА КОЈИ СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ПУТЕМ ОНЛАЈН И ДРУГИХ КАНАЛА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

 Оперативни план је направљен на основу искуства у раду установе у претходном 

периоду обуставе непосредног рада са децом и резултата самовредновања у области 

Подршка деци и породици, односно анализе резултата упитника за родитеље 

„Мишљење родитеља о подршци ПУ деци и породици током трајања ванредног стања 

и едпидемије ковид 19“ који је попунило близу 700 родитеља у мају 2020. и упитника за 

васпитаче „Праћење активности подршке породицама са децом предшколског узраста 

за време прекида редовног рада ПУ“. 

 Примена овог модела рада предшколске установе подразумева да ће се 

васпитно-образовне активности одвијати у он-лајн окружењу, кроз комуникацију 

васпитно-образовног особља са породицама у циљу подршке добробити деце и 

континуираном учењу кроз игру.  

 

Принципи остваривања он-лајн подршке: 

- Принцип подршке добробити деце у реалном контексту:  

Приоритетни циљ остваривања онлјан активности подршке односи се пре свега на 

стварање услова да свако дете буде и остане здраво, осећа се сигурно, задовољно, 

остварено и прихваћено. Ситуације учења које креира васпитач путем он-лајн 

комуникације треба да су смислене за дете, да омогућавају интегрисан приступ 

учењу и развоју кроз игру и животно-практичне активности. Онлајн подршка је 

усмерена на подстицање развоја базичних компетенција као што су радозналост, 

отвореност, креативност, способност саморегулације, симболичко изражавање, 

социо-емоционалне компетенције, позитиван лични и социјални идентитет.  

- Принцип игровности:  

С обзиром на то да је игра водећа и примарна активност деце предшколског узраста 

кроз коју она развијају све своје потенцијале и  стичу сазнања о себи, другима и 

свету који их окружује, сви садржаји и активности који се путем он-лајн канала 

комуникације упућују ка деци и породици треба да су игровног карактера, односно 
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да су засновани на игровном обрасцу који подразумева отвореност, флексибилност, 

добровољност;  

- Принцип добровољности:  

Учешће породица и деце у он-лајн активностима подршке је на добровољној бази, а 

иницијатива за успостављање комуникације потиче од предшколске установе и 

усмерена је ка свој уписаној деци која у одређеном временском периоду нису у 

могућности да непосредно учествују у васпитно-образовном раду. За децу и 

породице који не располажу потребним ресурсима (интернет, „паметни“ уређаји), 

комуникација ће се одвијати преко других доступних канала – телефон, СМС, 

достављање штампаног материјала; 

- Принцип усмерености на односе:  

Детету треба омогућити да и у условима кућне изолације припада заједници 

вршњака и остане повезано са васпитачима и вршњачком групом. Зато се 

препоручује повремено упућивање видео порука и позива деци од стране васпитача, 

организовање групних онлајн активности и сарадничких активности деце на изради 

заједничких продуката применом дигиталних алата.  

- Принцип подршке породици:  

Родитељима ће бити пружана подршка у остваривању родитељске улоге кроз 

остваривање групног превентивног и индивидуалног саветодавног рада у циљу 

јачања родитељских компетенција за квалитетну бригу о деци. Онлајн садржаји и 

активности биће планирани са циљем пружања подршке породици у стварању 

подстицајних услова за игру и развој деце у породичном окружењу, водећи рачуна о 

расположивости свих потребних ресурса за организацију предложених активности у 

кућним условима; 

- Принцип партнрества са породицом:  

У сарадњи са породицом треба тежити успостављању партнерских односа који се 

заснивају на узајамном поверењу и поштовању, двосмерној и отвореној 

комуникацији.  Васпитно особље ће подстицати партиципацију родитеља, размену 

мишљења и идеја, и уважавати предлоге и иницијативу родитеља при планирању 

садржаја и начина остваривања васпитно образовних активности. Родитељи ће бити 

укључени у самовредновање квалитета рада установе кроз примену анонимних 

упитника и анкета.  

 

Препоручени канали комуникације са децом и родитељима су Viber, Google (Mail i 

Clasroom) i Zoom.  

АКТИВНОСТ ОДГОВОРНА 

ОСОБА/ОСОБЕ 

НАЧИН/ КАНАЛ 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ИСХОДИ 

Формирање Вибер група 

васпитача и родитеља – у 

групама где нису 

претходно биле 

оформљене. 

Васпитачи  Вибер, мејл, СМС Створени услови за 

подршку и размену 

између васпитача и 

породица, као и 

породица међусобно. 
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Алтернативно, формирање 

мејлинг листе или гугл 

учионице, сходно 

преференцијама васпитача 

и родитеља.  

Договарање са 

родитељима правила 

комуникације у онлајн 

заједницама  

Васпитачи Вибер, Мејл, СМС Правила комуникације 

су јасно дефинисана и 

прихваћена од свих 

учесника. 

Припрема предлога 

заједничких активности 

деце и родитеља у кућним 

условима и слање 

материјала породицама 

преко доступних канала 

комуникације  

Васпитачи, 

стручни 

сарадници  

Вибер,  мејл, СМС , 

штампани материјал 

(за породице које 

немају приступ 

интернету или 

Виберу)  

Родитељи су упознати 

са активностима које 

могу да организују у 

кућним условима, а које 

кроз игру подстичу 

учење и развој 

потенцијала детета, 

доприносе стварању 

повољне психолошке 

климе и подржавајућих, 

блиских односа. 

Подстицање повезивања и 

размене искуства деце и 

породица на нивоу 

васпитне групе, уз 

поштовање принципа 

добровољности у погледу 

учешћа породица. 

Васпитачи Свакодневно, 

давањем повратних 

информација 

родитељима, 

уважавањем 

њихових предлога и 

идеја, охрабривањем 

размене искуства 

путем Вибера, мејла, 

Гугл учионице  

Формирана је заједница 

учења васпитача, деце и 

породица унутар 

васпитне групе у којој 

су односи засновани на 

партнерству и која 

доприноси личном 

развоју и добробити 

свих чланова. 

On-line саветовалиште за 

родитеље, организовање , 

по потреби, 

индивидуалних разговора 

са родитељима путем он-

лајн канала комуникације, 

пружање подршке 

родитељима деце са 

сметњама у развоју 

Стручни 

сарадници 

Комуникација путем 

телефона и мејла, 

Вибер-а и Зум-а, по 

потреби, саветодавни 

рад и по потреби 

упућивање 

надлежним 

службама. 

Родитељима су 

доступне информације, 

стручна помоћ и по 

потреби психолошка 

интервенција у кризним 

ситуацијама.  

Прослеђивање свих 

важних информација 

родитељима и  

организовање , по 

потреби, групних 

родитељских састанака 

Васпитачи  Прослеђивање 

значајних 

информација путем 

Вибер групе, 

организовање по 

потреби групних и 

Родитељи су 

правовремено, 

објективно и потпуно 

информисани о свим 

важним аспектима 

функционисања 
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путем он-лајн канала 

комуникације 

индивидуалних 

састанака путем 

апликације Зум.  

предшколске 

предшколске установе 

и васпитне групе.  

Припрема и дистрибуција 

материјала за породице: 

информације о културним 

садржајима за децу на 

раличитим медијима, 

начинима организовања 

времена, текстова о 

родитељству и васпитању 

деце,  доступним 

ресурсима на интернету и 

слично 

Васпитачи, 

стручни 

сарадници 

Објављивање на 

сајту и ФБ страници 

Установе, подела 

путем Вибер група, 

односно мејла 

Васпитачи су упознати 

са  различитим 

доступним ресурсима и 

користе их у планирању 

подршке деци и 

породици; Родитељи су 

упознати са доступним 

ресурсима и користе их 

у организацији 

свакодневних 

активности детета. 

Размена са колегиницама 

на нивоу објеката/актива 

припремних 

предшколских група, као и 

са стручним сарадницима, 

главним васпитачима и 

помоћником директора, 

предлога активности и 

игара за децу и родитеље, 

групно анализирање и 

унапређивање предлога 

недељног плана 

активности.  

Васпитачи и 

стручни 

сарадници 

Једанпут недељно  

размена оквирних 

недељних планова 

активности путем 

Вибер групе, 

разматрање и по 

потреби дорада 

планова.  

Предлози активности и 

игара су пажљиво 

одабрани и евалуирани 

од стране заједнице 

васпитача и стручних 

сарадника пре 

упућивања ка 

породици. Постоји 

професионална размена 

и подршка међу 

колегама у циљу 

заједничког учења и 

унапређивања 

квалитета васпитно-

образовне праксе.  

Креирање оригиналних 

материјала (текстова, 

сликовница, упитника, 

квизова, мултимедијалних 

садржаја...) намењених 

родитељима и деци 

коришћењем различитих 

ресурса или дигиталних 

алата и прослеђивање 

родитељима. Иницирање 

сарадничких активности 

деце и родитеља на изради 

различитих садржаја 

применом он-лајн 

дигиталних алата.  

Васпитачи и 

стручни 

сарадници 

Linoit, Padlet, 

Wakelet, Story 

Jumper, Jigsaw 

Puzzle, Learning 

Apps,  Google docs, 

Google slides, Google 

forms… 

Креативна употреба 

дигиталних алата за 

израду оригиналних 

садржаја омогућава 

већу аутентичност 

васпитно-образовног 

процеса и давање 

личног печата 

васпитача и васпитне 

групе 

(персонализованост). 

Такође пружа 

могућност 

обједињавања дечијих 

радова у смисаону 

целину, као и сарадње 

на изради заједничких 
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продуката.   

Подршка добробити деце 

кроз директну вербалну и 

визуелну комуникацију са 

васпитачима и вршњацима 

Васпитачи Организовање 

заједничких групних 

активности и 

дружења путем 

апликације Зум 

Омогућен је 

континуитет у осећању 

припадања вршњачкој 

групи и повезаност са 

вршњачком заједницом 

и васпитачима. 

Писање и слање извештаја 

о реализованим 

активностима са децом и 

родитељима: врсте 

активности, тема/пројекат, 

циљеви, број обухваћених 

породица, начин учешћа 

деце и родитеља, повратне 

реакције, предлози и 

питања родитеља и 

слично.  

Васпитачи  Два пута месечно 

писање и 

достављање 

извештаја главном 

васпитачу/стручном 

сараднику путем и-

мејла. 

Васпитачи критички 

промишљају о 

ефектима реализованих 

активности и 

евалуацију користе при 

планирању наредних 

активности.  

Анализа дво-недељних 

извештаја васпитача и 

давање повратне 

информације – сугестија за 

унапређивање ВОР-а.  

Главни 

васпитачи, 

стручни 

сарадници, 

помоћник 

директора, 

директор 

Мејл, Вибер Анализа дво-недељних 

извештаја доприноси 

унапређивању 

квалитета васпитно – 

образовне праксе. 

 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, ПОВЕЗИВАЊЕ, 

УМРЕЖАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

Поред планирања онлајн подршке деци и породици, посебна пажња биће 

посвећена формирању онлан заједница подршке и учења васпитача и стручних 

сарадника. За професионално повезивање и умрежавање биће коришћени сви 

расположиви канали комуникације (Вибер, Зум, Мејл, Сајт и ФБ страница установе...), 

као и алати за сарадњу, дељење и складиштење материјала у дигиталном формату. 

План стручног усавршавања запослених реализоваће се у складу са могућностима у 

онлајн окружењу (онлајн семинари, вебинари и онлајн конференеције). Приоритет ће 

бити реализација стручног усавршавања путем видео обука у оквиру пројекта 

„Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“ (ЦИП). За презентацију 

стручних радова, примера добре праксе и хоризонталну размену унутар установе биће 

коришћена апликација Зум.  

У плану је формирање дигиталне библиотеке која би била доступна свим 

васпитачима и стручним сарадницима, где ће се поред одабране стручне литературе у 

електронском формату наћи и примери добре праксе, ризница игара и активности, 

текстови и смернице за родитеље, материјали које су употребом дигиталних алата 
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креирали васпитачи и стручни сарадници, туторијали и упутства за употребу 

различитих алатки и слично. Осим тога, различити тимови предшколске установе 

имаће своје фолдере (полице) где ће постављати одабране садржаје из свог домена 

рада, а којима ће приступ имати и други запослени.  

Сви васпитачи ће бити укључени у он-лајн заједнице учења – на нивоу објекта, 

односно актива припремних предшколских група – заједно са стручним сарадником 

или помоћником директора, путем Вибер групе. Ове групе пружиће могућност за 

размену и заједничку евалуацију садржаја за децу и родитеље, као и заједничко 

планирање пројеката и активности на нивоу више васпитних група или објекта у 

целини (нпр. обележавање важних датума, планирање заједничких пројекта и сл.). 

Такође, предвиђено је да сви тимови установе наставе да реализују активности у онлајн 

окружењу. За организацију састанака тимова биће коришћена апликација Зум, али се 

такође планира повезивање чланова тима у Вибер групу ради брзе размене 

информација, као и употреба алата за складиштење и дељење материјала (нпр. Google 

Disc). Задатак чланова одрђеног тима биће да се баве садржајима из свог домена (према 

Годишњем плану рада тима) и све значајне информације прослеђују васпитачима у 

свом објекту (према плану који договоре са координатором тима). Реализатори 

различитих програма и облика васпитно-образовног рада на исти начин ће бити 

повезани у онлајн заједнице учења са циљем размене идеја и материјала који су 

намењени деци и родитељима.  

Васпитачима се саветује да за потребе стручног усавршавања и професионалног 

развоја користе већ формиране платформе за хоризонтално учење и ресурсе – као што 

су „Повежимо се – оснажимо се у доба Ковид-19“ на сајту МПНТР и платформа 

„Умрежи се“. Поред тога, значајне ресурсе је могуће пронаћи и на страницама ЗУОВ-а 

и УНИЦЕФ 

 

 

XXIV ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

 

 Финансијска средства за реализацију Годишњег плана рада Установе за радну 

2020/2021 годину биће обезбеђена из буџета општине Инђија, из буџета Републике 

Србије за финансирање припремног предшколског програма деце  у години пред 

полазак у школу и из  осталих прихода Установе које чине следећи приходи: 

1. родитељски динар за ваннаставне активности  и 

2. приходи по основу донација, спонзорства  и уговора . 

 Како би Установа обезбедила квалитетан и континуиран рад неопходно је 

извршити проширење кадровске структуре запослених јер ћемо у наредном периоду уз 

сагласност оснивача отварати нове васпитне групе.У циљу укидања листе чекања и 

повећања обухвата деце предшколским образовањем, доградиће се  објекат „Невен“ и  

отвориће се две васпитне групе,мешовита  и јаслена група, па  је потребно  ангажовати 

још 2 васпитача, 2 медецинске сестре-васпитача, 1 сервирку и 1 спремачица. Такође, се 

у овој радној години након изградње новог вртића у блоку 21 у Инђији,  планира 

отварање 10 целодневних група где ће бити потребно да се ангажује 20 васпитача/ 

мед.сестре васпитача, 1 превентивнa сестрa, 1 сарадник за исхрану, 2 кувара, 2 

сервирке, 1 домар и 5 спремачица, што је укупно 38 запослених.  Установа ће на  

почетку сваког месеца достављати Општинској управи Молбу за прибављање 

сагласности за попуњавање слободних односно упражњених радних места на даљу 

надлежност.  
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          Како би Установа несметано функционисала потребно је да се финансирање 

нових запослених радника обезбеди из средстава буџета општине Инђија. 

          За одвијање радног процеса како је планирано Годишњим планом рада у 

Установи, потребно  је ангажовање 170  запослених, а након проширења 208. 
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