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Предшколска усатнова 
„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА  
Инђија, Душана Јерковића 17а 
22320 Инђија 
Тел/факс: 022/560-614 
Број: 60-407/2021-01 
Мејл: vrtic@indjija.net  
Датум: 01.09.2021. год. 
 
 

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА 

ДЕЦОМ У  РАДНОЈ 2020/21. ГОДИНИ  

 

 Оперативни план организације и остваривања васпитно-образовног рада са 

децом у 2021/22. години Установа је израдила у складу са препорукама надлежног 

Министарства и надлежне Установе јавног здравља, у сарадњи са Локалним кризним 

штабом, прилагођавајући га просторним, кадровским и техничким могућностима 

установе уз поштовање превентивних и мера заштите здравља деце, родитеља и 

запослених. 

 Предшколска установа «Бошко Буха» је 01.09.2021. започела радну 2021/22. 

годину применом модела рада установе у пуном капицитету, односно пријемом све 

уписане деце, уз обавезно поштовање примене прописаних епидемиолошких мера. 

Одлуку о промени модела рада Предшколска установа доноси у сарадњи са Локалним 

кризним штабом, у зависности од тренутне епидемијске ситуације у Општини. Уколико 

дође до значајног погоршања епидемијске ситуације и проглашења ванредног стања 

на територији општине Инђија, Установа ће применити модел рада у ограниченом 

капацитету, који у случају остваривања припремног предшколског програма садржи 

две под-фазе.  

   

МОДЕЛ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОГРАНИЧЕНОМ КАПАЦИТЕТУ  

РАД СА ДЕЦОМ ОД 1 ДО 5,5 ГОДИНА  

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

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

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

припадају одређеној осетљивој групи: 

1) деца жртве насиља у породици; 

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

родитељског старања; 

3) деца самохраних родитеља; 

4) деца из социјално нестимулативних средина; 
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5) деца са сметњама у психофизичком развоју, 

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

психофизичком развоју; 

7) деца тешко оболелих родитеља; 

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

прогнаног лица; 

9) деца предложена од стране Центра за социјални рад; 

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

угрожено здравље, безбедност и развој. 

 

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

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

послодавца без могућности обављања послова од куће.  

 

Непосредни васпитно-образовни рад са децом узраста од 1 до 5,5 година обављаће се у 10 

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

„Сунце“, „Невен“ и „Лабуд“ 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. 

 

Деци којој ће привремено бити онемогућено да бораве у предшколској установи због 

немогућности достављања одговарајућих потврда о запослењу родитеља биће понуђено да 

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

 

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

објеката и о томе извештавати директора.  

 

За спровођење превентивних мера  и активности за спречавање појаве епидемије заразне 

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

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

Установа.   

 

МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У ОГРАНИЧЕНОМ 

КАПАЦИТЕТУ (ФАЗА 1 И ФАЗА2) 

 Припремни предшколски програм се реализује у 18 група, од чега су 9 полудневних и 9 

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

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

Инђији, „Браћа Груловић“ у Бешки и „Слободан Бајић-Паја“ у Новим Карловцима. У објектима 

„Ђурђевак“ и „Бамби“ и у школи „Ружа Ђурђевић-Црна“ у Крчедину, припремни предшколски 

програм се реализује у мешовитим групама деце узраста од 3 године до поласка у школу.  

Предвиђена су два модела остваривања припремног предшколског програма у ограниченом 

капацитету – за целодневни и полудневни припремним предшколски програм. Оба модела 
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имају две подфазе примене у зависности од броја заражених особа на територији локалне 

самоуправе.  

1. МОДЕЛ РАДА СА ДЕЦОМ У ПРИПРЕМНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ ГРУПАМА ЦЕЛОДНЕВНОГ 

БОРАВКА   

ФАЗА 1 

Са проглашењем ванредне ситуације на територији општине Инђија, пријем уписане деце у 

припремни предшколски програм у целодневном трајању 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.  

 

Деци којој ће привремено бити онемогућено да бораве у васпитним групама због 

немогућности достављања одговарајућих потврда о запослењу родитеља биће понуђено да 

похађају програм у простору предшколске установе у трајању од четири сата или учествују у 

онлајн комуникацији са васпитачем и вршњацима и остваре континуитет у праћењу 

припремног предшколског програма.  

 

Привремени прелазак на онлајн комуникацију и похађање припремног предшколског 

програма „на даљину“ биће препоручен деци која болују од хроничних болести, као и деци 

која у породици имају хронично оболелог члана, како би се додатно заштитили од преношења 

инфекције.  

 

Број присутне деце у припремним предшколским групама свакодневно ће пратити и 

евидентирати руководиоци објеката (главни васпитачи) и о томе извештавати директора.  
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ФАЗА 2 

  

Уколико епидемиолошка ситуација у Општини настави да се погоршава и после увођења 

ванредног стања, и Локални кризни штаб уведе додатна ограничења, Предшколска установа ће 

прећи на другу фазу примене модела рада у ограниченом капацитету у циљу смањивања 

контаката међу децом у групама и самим тим могућности преношења заразе.   

У другој фази, деца која похађају припремни предшколски програм у групама целодневног 

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

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

свакодневно у различитим сменама у трајању од 4 сата дневно.  

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

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

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

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

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

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

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

планирање и размену информација о деци и породици.  

прва недеља друга недеља 

група А група Б група Б група А 

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

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

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

2. МОДЕЛ РАДА СА ДЕЦОМ У ПРИПРЕМНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ ГРУПАМА ПОЛУДНЕВНОГ 

БОРАВКА  

ФАЗА 1 

У случају примене модела рада установе у ограниченом капацитету, приоритет ће имати 

остваривање припремног предшколског програма у четворочасовном трајању, који је обавезан 

за сву децу у години пред полазак у основну школу.  

Свој деци у уписаној у полудневне припремне предшколске групе биће омогућено да у првој 

фази без ограничења непосредно похађају програм у простору предшколске установе, односно 

основне школе, уз појачану примену превентивних мера. 

Привремени прелазак на онлајн комуникацију и похађање припремног предшколског 

програма „на даљину“ биће препоручен деци која болују од хроничних болести, као и деци 

која у породици имају хронично оболелог члана, како би се додатно заштитили од преношења 

инфекције.  
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